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٣ Ì¾النّا مقّدمة

oنالّرح×aا�الّرË»ب
Ì¾النّا مقّدمة

ا¤Çقِّق بتأليفها قام جزءاً@, Ì¿ع أربعة ØËÉت الكتابموسوعةضخمة@, هذا
/@ اXصطفويى العّ.مةحسن ا1ٔستاذ Ìالكب	@, Ù»فXواhالكر القرآن مفردات ع�سغور عمَل ,@ Þ ãæنورا nوعا كامل إنسان هو

عـنه ولفظوالكشف مفهوم لكلِّ الواحد ãا¡قيـ� اXع� ع� والوقوف ومفاهيمه@,
وتوضيحه@/

تفسـ	 ã| ج Øyال هذا اتّبعوا ن ØW الكبار Ìين Ù»فXا من قليل عـدد هناك ا Ø[ر
العـّ.مـة غ	أّن قة@, متـفرِّ مواضع ã|و ع�نطاقTـدود القـرآن مفردات ـ@@وحسEبعض ا1ٕس.م تار± ã| Õ	نظ له ليس الّذيى الكتاب هذا ã| استطاع اXصطفويى
ãا¡قـي� اXع� ع� الوقوف ركز@@ـ@ Xاـ ع�هذا@ ي�ّددون ن ØW كبار باحثـون أفاد

الكـتاببأسـلوب قواعد وتناول ا£ـيد@, القرآن منمفردات مفردة لكلِّ الواحد
والتارOيّة@/ النّاحيةالعلميّة من ومستدّل فريدTكم

أ@نّه ã| هذا uجه ã| العّ.مة اعتمدها ã"ّال واXهمّة ا1ٔساسية اXبادٔي تتلّخص
من مفردة لكلِّ الواحد ãا¡قي� اXع� يتحّدد n ما اY1يات تفسـ	 اXمكن غ	 من

/@hالكر القرآن مفردات

دونشک@/ Îود Ø¿وال الغيب nبعا Ìكب	ع�ارتباط Ù»ومف Tقِّقفريد إنّه

القرآنومفاهيـمه بعضمفـردات ãæمعا ٕاّن أÌºته@ أفـراد عن وحسE@نُقِل
بتدويyا@/ فيقومفضيلته Îود@, Ø¿ٕا%ال الغيب nعا من له Øكانتتتج�@
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Ì¾النّا مقّدمة ٤

ا1ُو% نسخته ã| الكتابالنّفيسجاء تدوينهذا أّن ا1ٔخري كراماته ومن
تعديل@/ أو ٕا%شطب ا¡اجة دون

القيِّمة اXوسوعة هذه م يُقدِّ أن اXصطفويى العّ.مة آثار Ì¿ن مركز ÛÌ»وي هذا
القرآنيّة@/ الثّقافة الكرhوعّشاق القرآن Ìيى Ù»ومف العلFء ٕا%كافّة

اXصطفويى ن¿Ìآثارالعّ�مة مركز
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oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�
والّصـلوة فيه@, للّسـلوك ووفّقنا ليل Òا� شـروع ÒXا ذا ßG َهـدانا الّذيى � ا¡مُد
آله وع� عباده@, ع� وا¡gَة الكتاَب ليُعلِّم بعثَه الّذيى ُرُسله أ¾Ìف ع� والّس5م

خلقه@/ من وخ�ته أ<طهار أ<وصياء
,@hالكـر القرآن كلFت ã| التحقيق كتاب من Ì¿ع الثالث ا�زء فهذا وبعد@:
<@ينـفع يوم ã| ã� ُذخراً Nعله وأن ٕا[امه@, ã| ãيوفّق� أن وأسأله الواو , حرف وJتويى

بنون@/ و< مال

بک@, ٕاّ< قّوة و< حوَل و< ,@Í½والن التوفيق ومنک اXّنة@, ولک ا¡مُد لک اللّىهّم
مع�@/ خ� ٕانّک

/@ أمريى ã� Ì Ù»وي َصدريى ã� Ì¾Vح ربِّ
اXصطفويى حسن
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بابحرفالواو

وأد@:

Gا بَثَقلها@: مشت ٕاذا ل5ٕبل يقال ء@/ ãÏ¿ب ء ãÏ¾ ٕاثقال ع� تدّل كلمة وأد@: ـ مقا
وأَدها يعلوها@/ الّذيى بال�اب تَثقل فهيى حّية@, تُدفَن ا Øu@>ٔ هذا@, من ْوءوَدة ÒXوا وئيٌد@/

َوْأداً@/ َيئدها

وكانت حّية@, وهيى الق� ã| دفyَا أيى مَوُءودة@: وهيى َيِئدها@, ِبنتَه وأَد ـ صحا
واتّأَد تَُؤدة@/ ع� أيى وئيداً@, مَشياً ومَشا الشديد@/ الصوت والَوئيد@: البنات@/ تَئد @ِكندة

تثبَّْت@/ أمرك@: ã| واتِّئْد واو@, اتّأد وأصل وتَفّعل@, افتعل وهو وَتوأد@, مَشيه ã|
وLوه@/ سقط ٕاذا ا¡ائط كصوت الشديد@, ãالعا� الصوت والَوئيد@: الَوأد ـ لسا
الوائد وأَدها اÒXوءودَة@, ووأَد ُبعد@/ من ّ ويى كالدَّ يُسَمع ع�أ<رض الَوطء شّدة الَوئيد@:
وتفتح@: سا@كنة والتُّؤَدة به@/ وذهبْت غيّبتَه ٕاذا أ<رض@, عليه وتوّدأْت وائد@/ فهو َيئدها
ُوأَدة فأصلها أ<مر@: ã| ã Øæ@ع�التأ[ التَُّؤدة وأمّا :@ ّ أ<زهريى قال والرزانة@/ @وا¦ّهل ã Ùæالتأ

أ<مر@/ ã| Øæ@تأ ٕاذا يّتئد@: اتّأد وقد ُو@كأَة@/ أصلها التُّـكَأة مثل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

معنويّاً@/ أو ماّديّاً التثقّل هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
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وأد ٨

والصوت العـمل@, ã| بتثـقّل وا¦ّهل ã Ùæالتأ إ<ثقـال@, أ<صل@: مصـاديق ومن
الّسمع@/ ع� ثقي5ً بكونه الشديد

أ@ك�@/ ٕاشتقاق د@: أيى دوء@, أود@, ودأ@, ـ وب�مواّد وبيyا
أ<رُض@, عليه توّدأت قوGم@: ومyا اللغة@, كتب ã| مفاهoاXواّد اختلطت وقد

توأَدْت@/ وهكذا غّيَبْت@, ٕاذا

الوأد@/ عليه يدّل و< للودأ@, هو ا Ø̂ ٕا واXواراة@: التغييب fفهوم
/@٨ . ٨١ ـ ُقِتَلت ذَْنٍب ِّ بأيى ُسِئَلت ةُ ْوُؤوَد ÒXا وٕاذا َجْت ُزوِّ الّنفوُس وٕاذَا

بلحـاظ والتأنيـث ء@, ãÏ¾ أثقـلها ã(ّال وهيى اÔXثـقَلة ]ع� الوأد من وءوَدة@: ÒXا
لشخصيxّم @معيشxم@ومنافياً ã| وُيتوّهم@كونه@مزاaاً ثقي5ً يَُعّد كّل@نفس النفس@,@واXراد
أخري نفوس من أو Gم البنات من الفرد ذلک كان سواء اXع�@, جهة من وعنواuم

مزاxaا@/ يتوّهم
تعا�@: ا� بيد الرزق فٕاّن

/@٣١ . ١٧ ـ ا@كُم وٕايّ نرُزقهم Lُن ٕام+ٍق َخشيَة أو1َد@كُم َتقُتلوا و1

Gا@: <حقيقة ٕاعتباريّة كوuا مع الدنيوّية@, والعّزة والشخصيّة العنوان وهكذا
/@١٣٩ . ٤ ـ يعاً Òb 7ِ ةَ العزَّ فٕانَّ ةَ الِعزَّ عنَدُهم أَيْبَتغوَن

ã| ثقيـلة كوuا فٕاّن اXعـ�@, هذا ٕا� ٕاشـارة الَوئيد@: دون باÒXوءودة والتعبـ�
فليست والواقع@, ا¡قيقة ã| > بنظرهم ثقيلة فهيى ون@, ØYيتو ع�ما وعي¿Îم حياtم

العنوان@/ wذا يذكرن Ø(ح ثقيلة النفوس هذه

و<يxم@, وIت كفالxم ã| لكوuا للنفوس@: القتل مصاديق أعظم من فقتلها
أولياءها@/ ويرزق يرزقها وا� بثقالxا@, وأ<رضتتحّمل

www.attaweel.com



٩ َوءل

ã| متوّغل فهو وعم5ً@, عقيدة التاّم الكفر عن يكشف القتل هذا أّن ٕا� مضافاً
أثر@/ ال¿Ìف من له وليس الباطل@, واGوي يّات اXادِّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

َوءل@:

وَوأَل@: /@ يى Ød الفاعـل Ëºوبٕا التجأ@, وعـد@: باب من يَئل ا� ٕا� وأل ـ مصبا
اXرجع@/ وِئل@: ÒXوا رجع@,

اجتمعت@/ إ<بُل@: اسـتوألت يقال والتجاء@, Qـّمع ع� تدّل كلمة وأل@: ـ مقا
اXتجّمع@/ الَبعر من البَنّة والَوألة@: يئل@/ وأَل من لجأ@, ÒXا واXوِئل@:

َوْأً<@/ أئل فأنا �أت@, أيى ٕاليه@, وألُت تقول@: لجأ@, ÒXا وئل@: ÒXا ـ ٣٦٧.٨ الع�
ء ãÏ¿ب الطائر م5وذة واXواَءلة@: َمرابÎÉا@/ ã| بأبواGا اختلطت قد sالغ أبعار والَوألة@:
Yزة اُ<و� الواو تصـ� أوائل@, قلَت bعت فٕاذا@ ال5جٔي@, والوائل@: ـقر@/ الصَّ افة ÒU

الواوين@/ التقاء @كراهية

منه@: وواَءل أ@/ Ò� وِوئاً<@: مُواَءلة وواَءَل ووئي5ً@, وُوُءوً< َوأً< ٕاليه وأَل ـ لسا
موضع ٕا� التجأ ٕاذا وائل@: فهو يئُل وأَل وقد باَدر@/ اXكان@: ٕا� وواَءَل النجاة@/ طلب

وSا@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قريبة وهيى ابت5ء@/ عن وHلّص التجاء هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ<صل أّن
والنَّجو@/ اللَّجأ ãçماّد من

وقوعه@/ بعد إ<بت5ء من التخلّص مفهوم النَّجو@: ã| وي5حظ
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وبر ١٠

النفس@/ ¡فظ ء ãÏ¿ب إ<عتصام مفهوم اللَّجأ@: ã|و
مواجه@/ ØÌ¾ من واعتصام التجاء العوذ@: ã|و
ٕابت5ء@/ عن للتخلّص مدبرة حركة فّر@: ÒXا ã|و

Ìيعة@/ Ø»ال ا¡ركة هرب@: ÒXا ã|و
منه@/ فراراً وٕابت5ء ØÌ¾ عن تنّحيى ناص@: ÒXا ã|و

َموِعٌد م Ô ÒGَبل الَعذاَب م Ô ÒGَلَعجَّل كَسبوا ]ا يؤاِخُذهم لَو الّرaة ذو الَغفوُر وربَُّک
/@٥٨ . ١٨ ـ َموئً+ دونه ِمن دوا ß ÒN لَن

عن ويتخلّصون ٕاليه يلتجئون مَلجأ اÇXوِعد اليـوم ذلک ã| أبداً <@Nدون أيى
Gم@/ اXواجه العذاب

Gم إ<مهال فٕاّن غضبه@, رaته سبق ٕا� ٕاشارة الرaة@: وذيى ٕاËºالغفور وذ@كر
ذنوwم عن ويستغفرون م Øwون@وُينيبون@ٕا�@ر Ø{يتن لعلّهم رaة@, تعا�@وٕادامة منه رaة

للعذاب@/ اXوعد بلوغ قبل
الرaة صاحب تعا� أ@نّه ٕا� ٕاشارة :@oالرح دون الرaة ذيى بكلمة والتعب�

موردهم@/ ã| غ�ه صاحبGا و< اXطلقة
قاطبـة وبيده ين الدِّ يوم مالک تعا� فٕانّه وِعـد@: ÒXا يوم ã| اXوئل انتـفاء وأمّا

باطناً@/ و< ظاهراً > شيئاً يومئٍذ أحد و<@Zلک اُ<مور@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وبر@:

داّبة@/ والَوْبر@: معروف@/ فالَوَبر@: منفردة@/ هيى بل <@تنقاس@, كلFت وبر@: ـ مقا
أحد@/ أيى وِابر@, بالدار وما غار@/ الصِّ الكَْمء ِشبه أوَبر@: وبَنات
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١١ وبر

تِعب@, باب من مصدر أ<صل ã| وهو ,@sللغ كالصوف للبعـ� الَوَبر ـ مصبا
ُدويبة والَوْبر@: وأسباب@/ سَبب مثل أوبار وا�مع وِبرة@/ وناقة الَوَبر@/ كث� وِبر@: وبع�
ابن وقال Îام@/ ßºو Îم Òº مثل ِوبار وا�مع َذنبGا@, > كح5ُء اللون َغ�اُء نّور السِّ Lو

عرس@/ بنات جنس من هيى وقيل واُ<ن?َوْبرة@/ َوْبر@, الذكر :@ Ø ãèأ<عرا
ّمور السَّ وَبر وكذلک أوبار@/ وا�مع إ<بل@وأ<رانب@وLوها@, صوف الَوَبر: ـ لسا

وَبَرة@/ الواحدة والفَنَک@, والثَّعالب

توب�اً@: أ<رنُب وَوبَّرِت الوَبر@, كث�ة وَوْبراُء@: وِبرة وناقة وأوَبُر, وِبٌر بع� ـ أسا
ٕاذا توب�اً@: أمره ف5ن وبَّر ا£از@: ومن أثرها@/ يُقّص لئ5ّ قوا_ها ع�وَبر ãÏ¿] أن وهو

ه@/ ØFع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وتستعمل ونظ�ه@/ ل5ٕبل وف كالصُّ يكون ما هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
متناسبة@/ ãæمعا ã| استعارة

أثاثاً وأشعارها  وأوبارها  أصـوافها  ومن نـعام@/// ا1ٔ ُجلوِد@ من َلكُم وَجَعَل
/@٨٠ . ١٦ ـ وَمتاعاً ٕا�ح�

يتّخذ أ<مُعز@/ ã| Fك وأ<شعار بال@/ ا<� ã| Fك وأ<وبار أ<غنام@/ ã| Fك أ<صواف
وا¡Çياة@/ اÇXعاش تأم� ã| ويُعمل يxيّأ ما وأ<ثاث@: البيـت@/ ã| وأثاثاً لباساً مyا

وغ�ه@/ لباس من به يتمتّع ما واÒXتاع@:
إ<ستفادة ترتيب ٕا� حفظاً أ<شـعار@: وقبل أ<صـواف بعد وقعت وأ<وبار

وكيفاً@/ Ó ØFك مyا وا¦تّع
ليس الدنـيوّية@, ا¦Çتّعات كسائر مyا ا¦تّع كون ٕا� ٕاشارة ح�@, ٕا� وقوله@:
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وبق ١٢

له <زم فإ<نسان والفناء@, الزوال معرض ã| كإ<نسان وأجزاءها أ<نعام ٔ<ّن ,@ ّ بدا_يى
هو عليه اXعتمد ã}البا ا Ø̂ وٕا عليه@, يعتمد أن يصلح > ّ اXاّديى ا¦تّع أّن ٕا� يتوّجه أن

/@ Ø ãæالروحا ا¦تّع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وبق@:

أ<خري والكلمة َموِبق@/ ب�شيئ� حاَل ء ãÏ¾ لكّل يقال كلمتان@: وبق@: ـ مقا
اXوِعد@/ وِبق@: ÒXا ويقال@: ا�@/ وأوبقه هلک@/ وَبق@: ـ

الُوبوق@/ من مسِجد مثل وِبق@: ÒXوا هلک@/ ُوبوقاً@: وعد باب من يِبق وبَق ـ مصبا
ٕاËºفاعل@/ وهيى ,@ ãÏ¼عاXا@ أيى اXوِبقات@, يرتكب وهو أوبقُته@, فيقال: ويتعّدي@باGمزة
وأوبقه هلک@/ واستوَبق@: وبَقاً@, يوبَق ووِبق وُوبوقاً@, َوبْقاً يِبق الرجل وبَق ـ لسا

حَبسه@/ أوبقه@: وقد فيه@/ نِشب ٕاذا َدينه@: ã| ووِبق ذلَّله@/ أيضاً@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصاديقه@: ومن والفناء@/ لله5ك سبباً يكون ما هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
اÇXعيشـة نظم اخت5ل أوجبت ã(ّال ãÏ¼عاXا وهكذا لله5@كة@/ سـبباً كان ٕاذا@ اXوِعد
الشديد@/ ا¡بس وهكذا شديدة@/ مضيقة يوجب الّذيى ين الدَّ وهكذا اXنجّرة@ٕا�الفناء@/

باXوضوع@/ يرتبط ما وTو@: ãوف� هلک ã| سبق وقد

/@٣٤ . ٤٢ ـ َكث َعن َكَسبوا وَيْعُف ا@ ß[ ُيوِبقُهنَّ أو

أيدvم كسبت ما بسبب َمعرÎÈا ã| ويوردهّن ا5G@كة موجبات Gم يوجد أيى
القلبيّة أو ا�زئيّة خطاياهم كث�من عن تعا�يعفو أ@نّه مع يِّئة@, السَّ أعGFم جزاء ã|و

تعا�@/ Mقوقه يتعلّق ما أو اXشت}ة أو اXنويّة
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١٣ وبل

وٕاغFضوعفو, آخر لطف إ<ه5ك@وإ<فناء: دون اXقام@بإ<يباق ã| التعب� ã|و
م@/ Øwر ٕا� وينيبون ون Ø{يتن لعلّهم

وَجَعْلنا م Ô ÒG َيْسـَتجيُبوا َفلَم فَدَعْوهم Ôrَزَعْم الَّذيَن ãكا�Ì Ô¾ ناُدوا@ يقوُل ويوَم
/@٥٢ . ١٨ ـ َموِبقاً م Ô Òy بَيْ

والتوّجه الدعوة رابطة ã| اXدعوين� وال¿Ìكاء اXنادين �ب� بيyم جعلنا أيى
والشّدة والظلمة والضيق والذلّة والفناء ا5G@كة فيه Øتتج� ً5ّT اXدعّوين@: هؤ<ء ٕا�

ا5Gك@/ ٕا� اXوجبة وإ<حتباس والعذاب وإ<بت5ء

يذكر هذا وع� ٕا¾Ìا@كهم@/ ونتيجة دعوtم وحقيقة توّجههم باطن Gم فتظهر
قوله@: الكرZة ا<�ية بعد

فاً@/ ßÍ Ö½َم َعyا@ دوا@ ß ÒN Ònو ُمواِقعوها م Úu أ َفَظّنوا@ اَر@ النّ الُمْجِرموَن وَرأي

أعGFم نتيجة ويشاهدون ا5G@كة@, نزول Tّل أيى وِبق@, ÒXا ا¤ّل هذا ã| فيKلون
أمرهم@/ وبال ويذوقون

بقوله@: Ø�ع حيث الكلمة@: مفهوم من ذ@كرنا ما تؤيّد ا<�ية وهذه
اَر@/ النّ الُمْجِرموَن وَرأي

النّار@/ بدخول التعب� دون
والبوق@/ والقوب الوقب مواّد ومع�من لفظاً قريبة اXاّدة أّن LO و<

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وبل@:

أ<صل وكان مطرها@, اشتّد وُوبوً<@: وعد باب من َوب5ًْ Êُء Ø»ال وَبلِت ـ مصبا
وزناً oالوخ والوبيـل@: وابل@/ للمطـر يقال وGذا به@, للعلم فحذف Êء@, Ø»ال مطُر َوبَل
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وبل ١٤

أو رطباً رعي ÒXا كان سواء وخم@, ]ع� وَوبالة َوباً< اXرتع وبُل من والَوبال /@ Óومع�
والعمل َوبال@, العاقبـة سوء ã| قيل :@ ØÌ¾ ٕا� oالوخ اXرعي عاقبة كان وØXا يابساً@/
:@sالغ واستوبلت َوبيل@, فهو اشتّد@, ٕاذا ء ãÏ¿ال وبُل يقال@: صاحبه@/ ع� َوبال ئِّي السَّ

َمرتعها@/ َوبال من [ارضت
الشديد@/ اXطر والوابل الَوبل وQّمع@/ ء ãÏ¾ ã| ع�شّدة يدّل أصل وبل@: ـ مقا
يوافِقْک n ٕاذا البلد@, واستوبلت /@oوخ أيى َوبيل ء ãÏ¾ يقال@: ومنه ِثَقله@/ ء@: ãÏ¿ال وَوبَلة
يتوّ<ه أمره ã| الثقـيل الرجل والوبيل@: الشـديد@/ الÍÉب والوبيل@: ÇTبّاً@/ كنت وٕان
الثِّـياب@/ wا يدّق ã(ّال القَّصـار خشبَة والَوبيل@: الشديد@/ أ<مَعز وِبل@: ÒXوا <@ُيصلحه@/

ا¡طب@/ من زمة Ô¡ا والَوبيل@:
اف@ÍÈره@: ÔO الّذيى ل5ٔمر قيل الثِّقَل: وXراعاة القِطار, الثقيل اXطر الَوبْل@: ـ مفر

َوبال@/

الواِبل@/ من مَوبولة وأرض الَقْطر@/ ْخم الضَّ الشديد اXطر والواِبل@: الَوبْل ـ لسا
فاُِبلنا@, ب�الّسحاب ا� فأ@لَّف ا¡ديث@: ã|و الَوبل@/ هو واXطر وابل@, سحاب الليث@:
وأ@كَّد@/ َو@كَّد مثل الواو@, من بدل فيه واGمزة الَقطر@, الكث� اXطر وهو َوب5ًْ@, مُِطرنا أيى

واXكروه@/ الثِّقَل أ<صل@: ã| والَوبال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصاديقه@: ومن معنوّية@/ أو ماّديّة ثَقالة ã| شّدة هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
وكثافة@/ غلظة فيه الوبيـل واXرتَُع الغلـيظ@/ الثقيل والّسحاُب الثقيل@/ الشـديد اXطر
العمل وَوبال ÍÈر@/ فيه شديد مكروه غليظ َوبيل وأمر ثقيل@/ شديد وبيل وخشب

وهكذا@/ اXكروهة@/ الشديدة ونتيجته منه اXتحّصلة ثقالته
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١٥ وبل

الشديد@, وق �وابَل�@]ع�السَّ Ìيانّية@أيضاً Ù»ّية@وال�الع اللغة ã| اXاّدة و<LO@أّن
الشديد@/ واXطر

/@١٥ . ٥٩ ـ َعذاب م Ô ÒGو أمِرِهم َوباَل ذاُقوا قريباً َقبلهم ِمن الَّذيَن @َكَمَثِل

/@٥ . ٦٤ ـ َعذاٌب م Ô ÒGو أمِرِهم َوباَل َفذاُقوا َقْبُل ِمن َكَفروا الَّذيَن َنبُؤ يأِتكُم nأ

أْمِرها عاقبُة وكاَن أْمِرها َوباَل فذاَقْت ا@/// Ùwَر أْمِر َعن َعَتْت َقريٍة ِمن وكأيِّن
/@٩ . ٦٥ ـ Ìاً Ö»ُخ

/@٩٥ . ٥ ـ أمره َوباَل ِلَيذوَق ///@ داً فجزاٌء ُمتعمِّ منكُم َقتله وَمن

والثقالة@/ والَوخامة وال¿Ìافة كالكرامة ,@ ØËÉبال َوبُل من مصدر والَوبالة الَوبال
أو Ø ãæÊ»ج كان حاّسة ّ بأيى ء ãÏ¾ خصوصيّات من Í½تU ٕاحساس^وذج والذوق@:
عّقب هذا وع� الدنيا@, ã| يكون وذوقه الوبال هذا فٕاّن وق@: بالذَّ والتعب� /@ Ø ãæروحا

بقوله@:
/@oأل َعذاٌب م Ô ÒGو

ذلک عـوارض من يكون عقيدًة@: أو عم5ً ل5ٔمر الشديدة الثقالة أّن LO >و
ã| أو الدنيا ã| ا�زاء ع� مقّدماً يكون وهو وا�زاء@, العذاب قبيل من وليس أ<مر@,
يكون وأن <بّد الثقالة أّن حيث منكر@, ٔ<مر مستق5ًّ جزاًء كونه يناسب و< ا<�خرة@,

Xوضوع@/ عارضاً
/@١٦ . ٧٣ ـ َوبيً+ أْخذاً فأَخذناُه سوَل الرَّ فرعوُن Ï½فَع

ل5ٔخذ@/ عارض صفة فهو ثقي5ً@, شديداً يكون ]ع�ما الَوبال من فعيل الَوبيل
أ<عراض@/ من اXاّدة مفهوم ع�كون يدّل وهذا

بَرْبوٍة َجنَّة َكَمَثل ///@ َصْلداً @كَُه Ò Ò�ف واِبٌل فأصابَه تُراٌب عليِه َصْفواٍن كَمَثِل fَثلُُه
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وتد ١٦

/@٢٦٥ . ٢ ـ َفَطّل وابٌل ا Ö{ُيِص n فٕان ß�ِضعَف @ُكَلها اُ فآَتْت وابٌل ا Òwأصا

ع� يدّل وهو والثـقالة الشدة عنه يصـدر ما ]ع� الَوبال@: من فاعل الوابل
الثبوت@/ ع� يدّل الَوبيل أّن Fك ا¡دوث@,

كّل ã| والثَّقالة الشّدة فٕاّن الِقطار@, الضخم الشديد اXطر الواِبل@: مصاديق ومن
ã| Fك عليه@, واXقاميّة الك5ميّة القرائن بد<لة اXصاديق أحد وتعي� Mسـبه@/ ء ãÏ¾

الكرZة@/ ا<�ية هذه
واشـتداده فيه@, اXع� هذا ويشتّد بالصـفا يتّصف ما وهو َفع5ن@, فوان@: والصَّ
شـيئاً@/ و<@ُينبت أثر منه <@ينمو الّذيى لب الصُّ لد@: والصَّ واسـتحكامه@/ خلوصه شّدة

واXسكنة@/ اòضوع وهو ب Û�ال من اب Û�وال
قوله من اXفهوم اÔXنـِفق وهو يُنِفق الّذيى ٕا� راجع fَثُله@: ـ قوله ã| والضم�
وظاهره وَصلد@, ُصلب باطنه تراب@, سطحه ع� كَصفوان فهو صَدقاتكم@, <@تُبِطلوا
وجريان شّدة فيه وابل يُصيبه Øj ُخÍÉاً@, وينتج نباتاً ُينبت أن يقبل وخضوع تراب
شيئاً ينتج ف5 لبّية@, الصُّ أ<ّوليّة حالته ع� في�كه اXاء@, من سيل أو مطر من وسوق

ء@/ ãÏ¾ فيه يؤّثر و<
اÔXبِطل للمنِفق مثَل فٕانه الناس�@, رئاَء �اXنِفق ٕا� الضم� ٕارجاع يناسب و<
ومتّمم@ٔ<صل@اXوضوع/ @ويدّل@عليه@ذ@كر  الفاء@للد<لة@ع�@نتيجة@أصل@البحث واXوضوع /
¾Ìك@, ã| عمل فٕانّه بالوابل, ثانياً @يبطل Ø(ح أ<ّول من <@عمل@له ãSراXا ٕا�@أّن مضافاً

أ<صل@/ من فاسدة ونيّته
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وتد@:

َوتْـد ويـقال َوِتـَدك@/ وِتْد وتََده@, يقال@: الَوِتد@, هيى واحدة@, كلمة وتد@: ـ مقا
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١٧ وتد

َوِتد@/ كأ@نّه باطyا ã| الّذيى اُ<ذن@: وَوِتُد أيضاً@/

لغة@, التاء وفتح أوتاد@, وÇbعه الُفصحي@, وهيى ا¡جاز لغة ã| الَوِتد@: ـ مصبا
من َوتْداً أِتُده الَوِتَد وتَدُت َوّد@/ Tفيب القلب بعد فيُدغمون التاء يُسكنون Sد وأهل

لغة@/ وأوتدته@, بأ<رض@, أو Mائط أثبتّه وعد@: باب
والَوِتد واتُد@, يا الوِتَد ِتِد ويقال@: أوتاداً@/ الَوِتد مع ÔN وتد@: ـ ١٤٨.١٤ الxذيب
ووَتـد@/ َوِتـد لغـتان@: وفيه َوِدٌد@/ يقولوا أن أرادوا م Øu@كأ َوّد@, للَوِتد ويقال@: َموتود@/

واِتٌد@/ َوِتٌد ويقال@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

م«Êر كٕادخال فيه@, وٕاحكامه Tّل ã| ء ãÏ¾ ٕادخال اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
أ<صل@/ لوازم من إ<ثبات ومفهوم والشّد@/ إ<حكام مع Tّل ã| حجر أو خشب أو

َوتْداً يَِتد وتَد فيقال@: الوعد@, ã| Fك منه ويشتق كالَوعد@, ÍÈب باب من وهو
ã| والَوِتـد وعود@, ÒXكا وتود ÒXوا كالواعد@, والواِتد ٕايتاداً@/ يوِتُد وأوتَد كِعْد@, وِتْد وِتَدًة
ويُشّد كَم ÔJو Tّل ã| يُدَخل وغ�ه كاÊ»Xر ء ãÏ¾ ع� ويطلق كاòِشن صفة أ<صل

فيه@/
/@٧ . ٧٨ ـ أْوتاداً باَل ß" وا ِمهاداً ا1ْٔرَض َعِل Ö ÒS Ö Ònأ

وكون هاد@/ ßXا ومثـله وإ<سـ�احة@, للسكونة وموطّأ مهـيّأ Tّل جعل هد@: ÒXا
كا�زء تكون أ<رضMيث ã| وتثبيxا وٕاحكامها ٕادخاGا عن عبارة أوتاداً@: ا�بال
اGواء تصفية جهة من مyا@, وإ<ستفادة ل5ٕس�احة أ<رض لxيّؤ oتتم وهذا مyا@/

أ<رض@/ حركة ã| إ<عتدال وحفظ وتأم�اXاء
اXع� وهذا وٕادامة@/ استمرار ع� يدّل أ<لف فٕاّن هد@: ÒXا دون باßXهاد والتعب�
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وتر ١٨

فzا@/ ل5ٕس�احة أ<رض استعداد يناسب

/@١٢ . ٣٨ ـ ا1ٔوتاد ذو وفرعوُن وعاٌد نوٍح قوُم قبَلُهم َبْت @كذَّ

مُثبتة gة ÔT أبنية من أ<رض@, ã| ويُشّد كم ÔJو ُينصب ما الوِتد@: bع أ<وتاد
وبصورة غ�ها, خشب@أو أو حجر أو كان@من@فلّز سواء الثابت@, كاÊ»Xر منصوبة@فzا

غ�ها@/ أو ع5مة أو جدار أو منارة أو بيت
أ<رضوظّن ã| اXثبتة اُ<مور ع�هذه اعتمد ٕاذا إ<نسان أّن ع� تنبيه وهذا
فهو الدنيوّية@: و[اي5ته والتذاذه حياته واستمرار استقراره ودوام òلوده موجبة ا Øu@أ

شديد@/ تعقّل ضعف ã|و فكر اLراف ã|
/@١٢٩ . ٢٦ ـ ُلُدون Ö ÒH َلَعلَّكُم َمصاِنَع وَتتِّخُذوَن َتْعَبُثوَن آيًة ِريٍع ِبُكلِّ أَتْبُنوَن

وجـّل عّز با� وبإ<رتباط ا¦اي5ت من بالتقوي Jصل ا Ø̂ ٕا للنفس فاòلود
نوره@/ ã| والبقاء عظمته ã| وبالفناء عنده مقامه وتثبيت

/@٢٧ . ٥٥ ـ وا1ٕ@كْرام +ِل Ò"ذو@ا َربَِّک َوجُه Ò% وَيبْ فاٍن zا َعلَ َمن @ُكلُّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وتر@:

<@تتشابه@/ مفـردات هيى بل واحد@, قياس ع� كلمة Qٔي n باب وتر@: ـ مقا
اXداَومَة والَوت�ة@: عليه@الطَّعن@/ يُتعلَّم ُء ãÏ¾ والَوت�ة: الفرسمستَديرًة@/ ُغّرة فالَوت�ة@:
والِوتر َوتراً@/ أِتره وَترته يقال@: حل@, الذَّ والَوتر@: َوت�ة@/ ع� هو يقال@: ء@, ãÏ¿ال ع�
أ<نف@/ طرف والَوترة@: وأوترtا@/ وترtا يقال@: معروف@, القوِس@: وَوَتر الفرد@/ والَوتر:

مداَر@كة@/ فهيى وٕاّ< ف�ة@, Fyبي وقعت ٕاّ< <@تكون أ<شياء@: ã| اXواتَرة أمّا
القوس@: وأوترُت وأسباب@, سَبب مثل أوتار bـعه للقوس@, الَوَتـر@: ـ مصبا
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١٩ وتر

والَوت�ة@: فzا@/ لغة والَوت�ة@: ب�اXنخرين@/ ما حجاب أ<نف@: وَوترة وَترها@/ شددت
اXداومة والوت�ة@: ف�ة@/ أيى وت�ة@, عمله ã|وليس واحدة@, ع�َوت�ة وهو الطريقة@,
جاءت ٕاذا اòيل@, تواترت يقال@: التتابع@, وهو التواتر@, من مأخوذة وهيى ء@, ãÏ¿ع�ال
الفرد@/ والَوتر@: َوتر@/ بعد َوتراً متتابعـ� أيى ي@, Ò�تَ جاءوا ومنه بعضاً@/ بعÇÎÉا يتـبع
لغة ã| وبالفتح ,@oو[ـ ا¡جاز لغة ع� Ì»بالك والِوتر@, والّشفع ـبعة@: السَّ ã| وقرٔي
زيداً ووترت مثله@/ وأوترته أفردته@, وعد باب من وتراً@: العدد وترت ويقال@: غ�هم@/

نقصته@/ حّقه@:

يُسـّمون ا¡جاز وأهل العدد@/ من يتشفّع n ما أو الفرد@, والَوتر@: الِوتر ـ لسا
حل@, الذَّ ã| الظلم والَوت�ة@: والِوتر والَوتر الواو@/ يك«Ìون Sـد وأهل الَوتر@, الفرد
]كروه أدركته من وكّل وِترًة, َوترته@َوتراً وقد الثأر� ْحل: �الذَّ عامّة/ حل الذَّ هو وقيل
العـالية أهل يونس@: قال بدمه@/ يُدِرك فلم قتيل له قُتل الّذيى واXوتور@: وترَته@/ فقد
من ومyم الواو@, من مبَدلة التاء ي@: Ò�وتَ حل@/ الذَّ ã| والَوتر العدد@/ ã| الِوتر يقولون@:
وُمَعلَّقها@, القوس Ìعة ß¾ والَوَتر@: َسكري@, ألف ]Kلة للتأنيث ألفها وNعل ½Íف <@يَ

أوتار@/ وا�مع
طنبور@/ بند كFَن@, ِزه @= @ ß�ِي ـ@ @ ع�يى @ـ@ ãTتطبي فرهنگ

طناب@/ @= ا@ ß�@يَ ـ @ آراميى @ـ@ ãTتطبي فرهنگ

طاق@/ عدد تyا@, و يكتا @= @ Ò�ِي @ـ@ @آراميى @ـ ãTتطبي فرهنگ

طاق@/ عدد تyا@, و يكتا @= ياَتر@ ـ@ @ ع�يى ـ@ @ ãTتطبي فرهنگ

طاق@/ عدد تyا@, و يكتا @= ايتار@ ـ@ @ ãæياÌº ـ@ @ ãTتطبي فرهنگ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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وتر ٢٠

والتحقيق@:

أّن وسبق التشّفع@/ قبال ã| بودن� �تyا التفّرد هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
مطلوب@/ لغرض بآخر قّوة أو ء ãÏ¾ ٕا¡اق هو الشفع

الثـأر@/ ]ع� حـل الذَّ اXنخـرين@/ ب� ا¡جاب الفرد@/ العـدد مصاديقـه@: ومن
ثأره يَطلب له شفع > فرداً Tفيب بدمه@, يُدِرك nو قتيل له قُتل الّذيى وهو واÇXوتور
أو ٕافزاع أو بظلم أفردته ومن موتور@/ وهو فأفردته ]كروه أدركته من كّل وُيعينه@/

اXتفّردة@/ والطريقة غ�ه@/
التشّفع@/ وفقدان التفّرد مفهوم Iقّق من ف5@بّد

أ<صل@/ آثار fن والوحشة@: والضعف النقص ـ oمفاه وأمّا
Ìيانّية@/ Ù»وال الع�يّة من fأخوذ القوس@: Ìعة ß¾ مفهوم وأمّا

/@٣ . ٨٩ ـ ßÌ» يَ ٕاذا والليِل والَوتِر فِع والشَّ àÌ Ö¿َع وَلياٍل والَفجِر

ما والليل@: اXاء@/ انفجار ã| Fك ء@, ãÏ¾ ويظهر Oرج Ø(ح ء ãÏ¾ ٕانشقاق الفجر@:
اً ØÌº السـ� هو :@ Ìيى Ú»وال الغروب@/ ٕا� الطلوع من اXمتّد الزمان وهو الyار@, يقابل

خفاء@/ ã|و
Ï½ٕا�أق وبلوغه ٕا�كFله إ<نسان ٕا�سلوك ٕاشارة الكرZة@: ا<�يات هذه ã|و

الروحانّية@: الدرجات وأرفع اXقامات
من ^وذج وحصول ال½Íفة@, اXاّدة nعا من ٕا�انشقاق ٕاشارة هذا الفجر@: ـ ١

وكFله@/ وحقيقته عاXه ٕا� والتوّجه بالتنبّه إ<نسانّية@, حقيقة
عن بإ<ن½Íاف ا£Çاهـدة وٕا� النفـس تربيـة ٕا� فيتوّجـه :@Ì¿ع ليال ـ ٢
الفـارغة اÇòلوات ã| ا¡يوانـّية@, و¾Îواtا وجذباtا وجلواtا الدنيـويّة ا¦اي5ت
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٢١ وتر

ã| والتوّجه واòشوع با¡ضور ويستأنس ,@ ّ اXاّديى إ<ستيناس عن وينقطع ,@ ãوالليا�
والع5ئق@/ وأ<غيار اXوانع عن اòالية ãالليا�

مع� فيه ¾Ìب واُ ا<�حاد@, مرتبة فوق ٕانّه حيث ع�الكWة@, د<لة والع¿Ìفيه
ويتثّبت مع�ا<رتباط يتحقق أن ٕا� الِع¿Ìة هذه وتدوم ا<نس@والصحبة@واXعا¾Ìة@/

القلب@/ ã| واòشوع وإ<نقطاع التوّجه
ã| واòشـوع وا<نقطاع التوّجـه هذا أثر ã| للسالک فيحصل والّشـْفع@: ـ ٣
أ<نـوار مـن فيسـتفيض الباطنّيـة@, وا¡جب اXوانع برفع ارتبـاط مقـام اòلوات@,
ا¡Çقائق كشف ã| ا¡ّق نور من ويسـتمّد الغيبّية@, الفيوضات له Øوتتج� ٕا�الروحانيّة الّسـ� ã|و نفسه تgيل ã| ويتقّوي ويتشفّع ال5ّهوتّيـة@, اXعارف ٕا� وا<هتداء

ٕاليه@/ والوصول اXتعال ا¡ّق
التوحـيد مقام ٕا� يصل wا وبإ<هتـداء ا¡ّق بأنوار فبا¦ّسـک والَوتر@: ـ ٤
الصفات@, ãLبن إ<خ5ص مقام حقيـقة له وJصل ,@ ّ أ<حديى ا¡ّق ويشاهد الكامل@,
نوره ã| uاية > Tيطاً مطلقاً فرداً ويشاهده الروحانيّة بالبص�ة وجّل عّز ا� ويري

/@oعل ء ãÏ¾ بكّل وهو والباطن والظاهر وا<�خر أ<ّول وهو له حّد و<
وإ<نقطاع والتوّجه التاّم اòلوص يتحقّق اXرتبة هذه ã|و :@ ßÌ»َي ٕاذا والليل ـ ٥
والتجّرد الفراغ حالة وهو الليل استمرار ã| ا�ريان وJصل ا¡ّق@, والتثّبت الكامل
بوظائفه بالعمل ا¡الة تلک @ٕادامة ã|@فيشتغل الدنيوّية@, واُ<مور الع5ئق واòلوصعن

الدينّية@/ واòدمات إ<G×يّة
معنويّاً@/ وكونه ا�ريان هذا روحانيّة ٕا� ٕاشارة :@ Ìيى Ú»ال ]اّدة والتعب�

واòلّو الفراغ من ,@ Ø ãæالروحا اXفهوم هو الليل@: من اXراد أّن ع� قرينة وهذا
التاّم@/ والتبتّل وإ<نقطاع
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وتر ٢٢

ا� يقول حيث السورة ã| أ<خ�ة ا<�يُة ية@: ا<� صدر ã| التفس� هذا ويؤيّد
عّز@@وجّل@:

ِعـباديى ã| ã*فاْدُخـ َمرِضيًَّة راِضيًَة َربِِّک ٕا� ٕارِجعيى ْطَمِئنَّة ÔX ا النّفُس ا Ôx أ@يّ يا
/@ ã, َجنَّ ã*ْدُخhو

وهذا السورة@, به يبتدٔي ]ا وملحقة السورة ã| يذكر ما نتيجة ا<�ية هذه فٕاّن
/@hالكر القرآن من السور أغلب ã| جاٍر

ـ @كُمأعFَلكُم Ò ß�َي ولَن َمَعكُم وا7ُ ا1ْٔعلَْوَن Ôrوأن لِْم السَّ ٕا� وَتدُعوا ُنوا ß Òt ف+
/@٣٥ . ٤٧

]ع� الَوتر من يَ�كم ولَن حالّية@/ وا�ملة الناصبة@, أّن بتقـدير bع وتدعوا
بالبدلّية@: والتعب� َوتراً@, وأعFلَكم Nعلكم لن أيى الضم�@/ من بدل وأعFلَكم إ<فراد@/

وأعFلكم@/ ُيفردكم تعا�لَن ا� أّن ٕا� ٕاشارة
منه@/ اXبدل Øj البدل هو البدليّة ã| بذاته اXقصود فٕاّن

قبلها@: تعا� اXع�قولُه ويؤيّد
أعFَلكُم و1ُتبِطلوا م/// ÒGFوسُيحِبُطأع َيعلمأعFَلُكم/// وا7 م/// Ô ÒGFفأحَبَطأع

Gم@/ ا7ُ يغِفر فلَن ///

ية@: ا<� بعد تعا� ويقول
أضغاَنُكم@/ ِرْج ÔOو أمواَلُكم@/// َيسأ@ْلكُم و1 اُجوَر@كُم يؤِتكُم

والتشفيع@/ الَوتريّة حوَل تدور اُ<مور هذه فٕاّن

ا¡ّق@/ خ5ف ع� غ�Yا@: أو التضييع أو التفس�بالنقص أّن فظهر
/@٤٤ . ٢٣ ـ بوه كذَّ ا@@ ÔGرسو ًة اُمَّ جاَء@ F ُكلَّ ي Ò�َت ُسَلنا ُر َسْلنا أْر Új
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٢٣ وتن

من يتحّصل ما ]ع� والَوقري@/ الَوتري وأ<صل مصدر@, Ëºٕا كالتقوي التَّ�ي
كّل ã| ومتتابعة فرداً فرداً أيى د@, التَّفرُّ بصورة ُرُسلنا أرسلنا واXع� وإ<ّتقاء@/ التفّرد
للناس يكون لئ5ّ علzم@, ا¡جة Ør ويُ اòلق وvتديى ا¡ّق Øيتب� Ø(ح رسوً<@, اُمّة

حّجة@/ ع�ا�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وتن@:

واِتن@: وماء <زمه@/ أ<مر@: واتَن وم5زمة@/ ثبات ع� تدّل كلمة وتن@: ـ مقا
يسقيه@/ للقلب م5زم ِعرق الَوت�@: ومنه /@mدا

أصبَت ٕاذا وَتنُته@: وقد صاحبه@/ مات انقطع ٕاذا القلب ã| ِعرق الوت�@: ـ صحا
دام وِتنًة@: ُوتوناً وغ�ه اXاء وتَن يقال@: مكانه@/ ã|الثابت mالدا ء ãÏ¿ال والواِتن@: وتيَنه@/
التفّرق@/ @قلّة ã|@5زمةXا <يذهب@/@واXواتَنة : الّذيى mع�الدا ÒXا اXاء والواتن@: وn@ينقطع@/
ء ãÏ¿ال وهو لغتان@, والواثن@: الواتن الليث@: به@/ وأقام ثبت باXكان@: وتَن ـ لسا

مكانه@/ ã| الرا@كد mالدا oقXا
/@mدا ثابت@, @= @íي ـ @ ع�يى ـ@ @ ãTتطبي فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن مقامـه@/ ã| ويتثّبت آخر شيئاً ي5زم ما هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
فـيه@/ وتثبّـته Tّل ã| اXاء وم5زمة ,@ Øمعـ� وبرنا¶ ٔ<مر إ<نسان م5زمة مصاديقه@:
دام ما وتثبّـته إ<نسان ¡ياة ¾Ìيداً أو وريداً الدم جريان ã| أ<صيل الِعرق وم5زمة

ا¡ياة@/
أ@ك�@/ ٕاشتقاق والوطد@: والوطن الوتد ومواّد وب�اXاّدة
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وثق ٢٤

fا Ò�الَوت منُه َلَقَطْعنا Øj ß�بالَيـم منُه 1َٔخْذنا قاويِل ا1ٔ بعَض َعَلْينا َل تقوَّ ولَو
/@٤٦ . ٦٩ ـ حاِجزين َعنُه ِمنأَحٍد منكُم

قول اختـيار ع� يدّل والتقـّول كان@/ وسـيلة ِّ بأيى القلب ã| ما ٕابراز الَقول@:

ã| إ<نسان ي5زم ما مطلق والوت�@: تكلّفاً@/ نفسـه عند من تعا� ا� ع� وٕاظهاره
الدم دوران جهاز من الثابت أ<صيل الِعرق ع� ينطبق اòارج ã| وهو حياته@, ٕادامة

وIّر@كه@/ القلب لÍÉبان واXوجب
عن وخارج ضعيف فهو فيه@: أ<قوال واخت5ف Uتـلفة بعروق التفسـ� وأمّا

اللغة@/ حقيقة وعن اXع�ا¡ّق Iقيق
ونسبته قول ّ بأيى ا� ع� التقّول ã| شديدة مغضوبيّة ع� تدّل الكرZة وا<�ية
حال الوت�فكيف بقطع Nازي �ص� ا� رسول مورد ã| التقّول كان وØXا تعا�@, ٕاليه

وجّل@/ عّز ا� أنزل ما بغ� حgوا ٕاذا آخرين@, أفراد
تعا�@: قوله حها يوضِّ وا<�ية

/@٣ . ٥٣ ـ الُقَوي َشديُد َعلَّمُه يُوَحي َوْحيىٌ ٕا1ّ ُهَو ٕاْن وي ÒGا عن َيْنِطُق َوما
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وثق@:

يثاق@: ßXوا أحgته@/ َء@: ãÏ¿ال وَوّثقت وٕاحكام@/ َعقد ع� تدّل كلمة وثق@: ـ مقا
به@/ وِثقت وقد ِثقة@/ وهو الُمحَكم@/ العهد

وأوثقته: ثابت@Tكم@/ فهو@َوثيق: @وثبت@, قويى @َوثاقة@: ØËÉء@بال ãÏ¿ال وثُق ـ مصبا
ثقـة@, وهّن وهم وهو ائتمنـته@/ ووثوقاً@: ثقًة بك«YÌا أِثق به ووِثقت وثيقاً@/ جعلته
والِوثاق@: ِعدات@/ قيل Fك ثقات@, فيقال وإ<ناث الذكور ã| مع ÔN وقد مصـدر@, ٔ<@نّه

www.attaweel.com



٢٥ وثق

أ<ّول وbع العهـد@, يـثاق@: ßXوا وِثق ÒXوا وك«Ìها@/ الواو بفتح وLـوه@, وا¡بل القـيد
الواحد@/ لفظ ع� مَياثيق قيل ا Ø[ور َمواثيق@, ãæالثا وbع َمواِثق@,

بـه@/ موثـوق وهو به@, واِثق وأنا ِثقـًة@, به أِثق بف5ن وِثقت ـ ٢٠٢.٥ الع�
يثاق@: ßXوا وثائق@/ وا�مع بالثقة@, وأ<خذ ٕاحكامه أ<مر@: ã| والَوثيقة ا¤َكم@/ والَوثيق@:

كذا@/ ٔ<فعلّن با� واثقته تقول@: وِثق@, ÒXا ومنه واXعاهدة اXواثقة من
كـث�ة َوثيقة@: وأرض ائتمنه@/ َوثاقة@: يِثق به وِثق قولک مصدر الثِّقة@: ـ لسا
َوثاقة@/ يَوثُق ال5ّزم والفعل ا¤كَم, الوثيق ء ãÏ¿ال مصدر والَوثاقة: َموثوق@wا@/ الُعشب
به يوثَق الّذيى ء ãÏ¿ال أو وا¡بل وَوثاقاً@, ٕايثاقاً أوثقته تقول@: إ<يثاق@, Ëºٕا والَوثاق
واÇÒXوِثق ه@/ شـدَّ أيى الَوثاق@, ã| وأوثَقه ُبط@/ والرُّ باط الرِّ ]Kلة ُوُثق@, وا�مع ِوثاق@,

العهد@/ يثاق@: ßXوا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ء ãÏ¾ تثّبت مصاديقه@: ومن ٕاحكام@/ ã| ائBن هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
شديداً@/ أمناً أوجب ٕاذا والقيد ا¤َكم@/ والعهد تاّم@/ ائBن ã| أمر وكون ٕاحكام@/ مع

والتضعيف@/ باGمزة أو ا�ّر Mرف وتتعّدي <زمة@, واXاّدة
التعّهد@/ ã| Fك ٕاحكام@, مع ائBن حصول يوجب ما كِمفتاح@: واßXيثاق

وِثق@: ÒXفا وإ<ئBن@/ الوثوق فيه يقع موضع أيى مكان@, Ëºٕا كمجِلس@: واXوِثق
من ٕاحكاماً وأشـّد آ@كد وهذا خاص@, ومورد ]وضوع متعلّقاً بتحقّـقه يتقيّد ميثاق

ا�@/ من به ويقّوي آخر ]وضوع تعّهدهم يُشفَّع حيث اXيثاق@,
اXصدر من يتحّصل ما ع� ويدّل مصدر@, Ëºٕا 5م@, كالسَّ بالفتح@: الَوثاق وأمّا

اXواثقة@/ من مصدر فهو :@Ì»بالك وأمّا وإ<يثاق@/ الثقة وهو
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وثق ٢٦

/@٤ . ٤٧ ـ ِفداًء وٕاّما بعُد َمنّاً فٕاّما الَوثاق فُشّدوا أْثَخْنُتموُهم ٕاذا Ø,ح

/@٢٦ . ٨٩ ـ أحٌد َوثاَقُه ُيوِثُق و1 أَحٌد َعذابَُه ُب يَُعذِّ 1 فَيومئٍذ

والَوثاق وٕاحكام@/ ٕائBن ومورد شديدًة إ<يثاق من ا¡اصلة ا¡الة @فاجعلوا أيى
والتعذيب إ<يثاق ã(كلم من ٕاËºمصدر وYا اXع�, ã| الَعذاب@, الثانية@يقابل ا<�ية ã|

ية@/ ا<� ã| اXذكورت�
:@ ã| ا<نسان ٕا� يرجعان والضم�ان

ا1ٕنساُن@/ يتذكَّر َيومئٍذ

والوثاق@, العـذاب وهيى وإ<يـثاق@, التعذيب من ا¡اصلة ا¡الة ٕاّن واXع�@:
/@ ãçيا¡ قّدمُت ã�َليت يا يقول@: الّذيى نفسه Ô�غ أحد يوج}ا و< أحد من <@تصدر

قّدمه ما نتيجة اXوجودة@, اXواِجهة ا¡الة من له ما بأّن إ<نسان يتذّكر ويومئذ
غ�ه@/ بأحد مرتبطاً وليس يِّئة@, السَّ والنيّات أ<عFل من

مفاعلة@, اXواثقة أّن Fك الفاعل@, من الصدور جهة ع� ويدّل ٕافعال@: وإ<يثاق
تعا�@: يقول ا<ستمرار@, ع� ويدّل

ـ وأَطْعنا َسـِمعنا Ôrُقل ٕاذ به واَثقكُم الَّذيى وميـثاَقه َعَليكُم ا7ِ ِنعمَة واذ@ُكروا
/@٥@.@٧

/@rوآمن rوقبل rفسمع والعقل@, أ<نبياء بوسيلة ومستمّراً كراراً عاَهَد@كم أيى

/@٩٢ . ٤ ـ َفِديٌَة ِميثاٌق م Òyوبَي َبيَنكُم َقْوٍم ِمن كاَن وٕان

ـ ِميثاق م Ô Òyوبي بيَنكُم َقوم Ò*َع ٕا1ّ ÔÍ½ النَّ َفَعليكُم ين الدِّ ã| Íوكُم Ò½اسَتن وٕان
/@٧٢ . ٨

جانب@/ ّ أيى من اXيثاق نقض Nوز ف5 بينكم@, وائBن Tكم تعاهد أيى
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٢٧ وثق

:@ ã| فgا تعا�@, ا� قبال ã|الناس جانب من واXيثاق
/@٨٣ . ٢ ـ ْحساناً ٕا وبالوالديِن ا7َ ٕا1ّ َتْعُبدوَن 1 Ìائيَل Öºٕا ã3ب ميثاَق أَخذنا وٕاذ

/@١٤ . ٥ ـ ميثاَقهم َنصاَريأَخْذنا ٕانّا قالوا الَّذيَن وِمن

وهذا تعا�@, � النـاس جانب من أ<@كيد والتـعّهد ا¤كم إ<ئBن Iـقّق يراد
ا�@/ oبتفه Ø ãعق� تعّهد أو أ<نبياء@, قبال ã| ٕامّا التعّهد

:@ ã| فgا تعا�@, ا� قبال ã| أ<نبياء جانب من واXيثاق
ميثاَق ا7ُ أَخَذ وٕاذْ@ ,@٣٣@.@٧ نوحـ وِمن وِمنَک ميثاَقُهم � الّنبيِّ ِمن أَخْذنا وٕاذ

/@@٨١ . ٣ ـ ق ُمصدِّ َرُسوٌل جاَء@كُم Ø Ôj ٍة Ögوِح كتاٍب من آتيتكُم ا ÒX � النَّبيِّ

واXقامات وا¡ا<ت بال�بية Øj بالتكوين, تعّهداً@وثيقاً أ<نبياء من ا� أخذ وقد
الرسالة بوظائف العمل ã| تستقيموا Ø(ح والعبودّية@, اòضوع حقيقة وMصول القلبيّة
من ٕاليه يوحي ما وٕاب5غ ,@oوالتسل العبوديّة ã|بالتثّبت ّ الت¿Ìيعيى أ<مر Øj والتبليغ@,

أ<حكام@:

َخَلق@, الَّذيى َربَِّک ßËºبا ٕاقَرْأ

/@ Ö Ù6َفَك وَربّک فأنِذْر ُقم ثِّر دَّ ÔXا ا Ûv أ يا
ØF َفلَ بكُم اَط ÔJ أن ٕا1ّ به ã3 َلتَأ ُتنَّ ا7 ِمن َموِثقاً ُتؤتون Ø,ح َمَعكم رِسلَه اُ لَن قال

/@٦٦ . ١٢ ـ َموِثَقُهم آَتوه

قوله@: ã|و وطمأنينة@/ وثوقاً ويوجب وٕاحكام ٕائBن مورد ã| يقع أمر وِثق@: ÒXا
تعا� يكون Ø(ح رابطته ã|و تعا� ا� جانب من اXوِثق هذا كون ٕا� ٕاشارة ا�@: من
الوكيل فهو وكيل@, نقول ما ع� ا� اXوثق@: بعد قال هذا وع� وبينكم@/ بيننا واسطة

التعّهد@/ هذا ã|
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وثن ٢٨

ã| أشـّد ع� وتدّل والفُض�@, كأ<فضل أ<وثق مؤنّثة فالكلمة :@Tالُوث وأمّا
:@ ã| Fك الوثاقة@,

. ٣١ ـ الُوثـ% بالُعروة hسَتمَسَک َفَقِد ِسٌن ÔT وهَو ا7ِ ٕا� وجَهه ُيْسِلْم وَمن
/@٢٢

/@٢٥٦ . ٢ ـ الُوث% بالُعروة hسَتمَسَک َفَقِد با7 ويؤِمْن بالطّاغوت يكُفْر ن Ò Òf
استمساٍك أشّد به@: إ<رتباط وٕاNاد به تعا�وإ<Zان با� ا¦ّسک OـLأّن و<@

وجه@/ ّ بأيى Gا انفصام و< Tالوث بالعروة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وثن@:

ُوثُن@, وا�مع غ�ه@, أو حجر أو خشب من كان سواء sالص الوثن@: ـ مصبا
رجل فيقال لفظـه@, ع� بعبادته يتديّن مَن ٕاليه وينسـب وأوثان@, واُُسد@, أَسد مثل

وثنيّات@/ ونساء وثنّية@, وٕامرأة وثنّيون@, وقوم ,@ Ø ãوث�
وأصلها ُتعبد@, كانت حجارٌة أ<وثان@: الَوثَن@واحد هيى كلمة@واحدة وثن@: ـ مقا
جزي5ً@/ أعطيته له@: وأوثنُت ه@/ ØWك مَل@: ß¡ا ف5ن وأوثَن /@ َ قِويى ُء@: ãÏ¿ال استوثَن قوGم
:@ Ø ãèأ<عرا ابن قال وثَن@/ وقد ,@mالدا الثابت الرا@كد oقXا والواِثن@: الَوثَن ـ لسا
والَوْثنة@: @مكانه@/ ã| اXقo@الرا@كد ء ãÏ¿ال وهو الواِثن@والواِتن@لغتان@, الليث: وثَن@باXكان@/
َحْسناَء@/ تكن n وٕان أديبة كانت ٕاذا موثونة@, وٕامرأة الذليلة@, اXرأة واXوثونة@: الَكْفرة@,
أّن : Òs والصَّ ب�الوثَن الفرق أ<ث�@: ابن الصsالصغ�@/ وقيل@: كان@, الصsما والوثَن@:
كصورة وا¡جارة@, اòشب من أو أ<رض جواهر من معمولة ُجثّـة له ما كّل الوثَن

/@Fyبي يفّرق n مَن ومyم جّثة@/ ب5 والصsالصورة فُتعبد@/ وُتنصب تُعمل ا<�دميى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٩ وثن

والتحقيق@:

قـد إ<عتبار وwذا مكان@/ ã| الثابت الرا@كد هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
ٕاليه@/ يتوّجه Øمع� مكان ã| الرا@كد sع�الص أطلقت

ما والوثَن@: وعظمة@/ عنوان له ويكون معبوداً يتّخذ ما ٕانّه :@sالص ã| وسـبق
حق�اً@/ أو صغ�اً يكون

التحق�@/ wا يراد موارد ã| اXاّدة استعملت وقد
وQّمعاً تثبّتاً لنفسه يطلب @فكأ@نّه يى ]ع�التقوِّ إ<ستيثان أ<صل: مصاديق ومن
متثبِّـتاً ء ãÏ¾ جعل وإ<يثان موثونة@/ فهيى الرا@كدة ا¤دودة الذليلة واXرأة مقامـه@/ ã|

مل@/ ß¡ا أو إ<عطاء بكWة
أ@ك�@/ ٕاشتقاق :@jوالو والوتن الوثج وب�مواّد وبيyا

/@١٧ . ٢٩ ـ ٕافكاً ُلقون ÒHو أْوثاناً ا7ِ ُدوِن ِمن َتْعُبدوَن ا Ú̂ ٕا
/@٢٥ . ٢٩ ـ نيا الدُّ ياِة Ò¡ ا ã| َبْيِنكُم ةَ َمودَّ أْوثاناً ا7ِ ُدوِن ِمن Ôkْذ Ò ÚHا ا Ú̂ ٕا قاَل

عن و¼Íفـه ء ãÏ¾ قلب وإ<فک@: Uصـوصة@/ كيفيّة ع� ء ãÏ¾ ٕاNاد لق@: Òòا�والتعبـ وجهها@/ عن حقيقة ¼ÍÒف وأعظم إفک أ@ك� الوثن اذ ØHوا /@ Ø ãTا¡قي وجهه
وجّل عّز ا� فٕاّن وبط5نه@, اذ ØH>ٕا هذا ضعف ٕا� ٕاشارة ا7@: ُدوِن ِمن تعا�@: بقوله

فيه@: ريب > Øالب� اXطلق ا¡ّق هو
/@٣٠ . ٣١ ـ الباطل هو دونِه ِمن َيْدُعوَن ما وأنَّ ا¡قُّ هَو ا7 بأنَّ ذلک

وTدوديxّا@/ Iق�ها ع� د<لة تعا�@: ا� قبال ã| أ<وثان وذ@كر

/@٣٠ . ٢٢ ـ ور الزُّ قوَل واْجَتِنُبوا ا1ٔوثان من جَس الرِّ فاْجَتِنُبوا
عدول والزور: العقل/ عند شديداً غ�اXناسب@والقبيح اXكروه أ<مر جس@: الرِّ
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وجب ٣٠

الرياء@/ ã| Fك الظاهر تسوية مع ا¡ّق عن
ٕالÇzا والتوّجه عبادtا جهة من أ<وثان@, عن ÑÏ¾النا جس الرِّ فاجتنـبوا أيى

اXطلق@/ ا¡ّق عن وإ<ن½Íاف ا� دون من آGة اذها ØHوا
مصاديق أعظم من وعبادtا@, آGة أ<وثان اذ ØHا فٕاّن الزور@, مصاديق من وهذا
اÇXطلقة ا¡قّة ا¡قيقة عن عدول وهو وجهه@, عن ا¡ّق ¼Íف ومن الزور@, مفهوم

الصورّية@/ بٕاËºالعبادة الوحيدة@,
بل الgال@, ٕا� الس� عن إ<نسان توقّف هو اذ@: ØH>ٕا هذا نتيجة أّن LO@>و
فٕاّن ال½Íفة@, واXاّديّة ا�Fديّة ٕا� إ<نسانيّة مرحلة عن وسـقوطه واLطاطه ٕا�نزوله والبلوغ معبوده@, مرتبة ٕا� الوصول هيى منظوره@: وuاية مقصده غاية الوثن عابد

مطلوبه@/ قرب

وصـفة وكFل ومعرفة وحقيقة روحانيّـة ّ أيى عن Tروماً يكون الوثن فعابد
/@oالعظ اÌ»òان هذا من أشّد رجس ُّ وأيى ٕانسانّية@, معنويّة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وجب@:

ووجب يتفّرع@/ Øj ووقوعه@, ء ãÏ¿ال ع�سقوط يدّل واحد أصل وجب@: ـ مقا
ا¡Çائط@: ووجب واجب@/ والقتيل سقط@, اXيِّـت@: ووجب ووقع@/ حّق وجوباً@: البيع
فـٕاذا يوم@, كّل ã| بعضاً منه تأخذ أن ã| البيَع@, توجب أن والَوجيبة@: َوْجبًة@/ سقط@,
ومن كالساقط@/ ٔ<@نّه به يى Ød بان@, Òا� الَوْجب@: ويقولون@: وجيَبته@/ Ò|استو قيل@: فرغ

ÍÒÈعها@/ ã| اللِّبَأ ينعقد ã(ّال النوق@: من ب اXوجَّ الباب@:
الشمس ووجبت وثبت@/ لزم وَوجبًة@: ُوجوباً Nب وا¡ّق البيع وجب ـ مصبا
وَوجيباً@: َوجباً القلب ووجب سقط@/ َوجبة@: وLوه ا¡ائط ووجب غربت@/ وجوباً@:
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٣١ وجب

Ìقُة@@القطَع,@فـاXوِجب : Ø»رجف /@واستوجبه:@استحقّه /@وأوجبُت@البيَع@فوَجب /@وأوجَبت@ال
اXسبَّب@/ واXوَجب@: الّسبب@,

الشمس ووجبت بـه@/ ووجَّ وأوَجبه وجـوباً@, ء ãÏ¿ال وَجب ـ ١٩٣.٦ الع�
ب واXوجَّ أ<رض@/ ع� يقع ء ãÏ¾ مثل َوقعًة@, أيى َوْجَبة@, Gا وdعت غابت@, َوْجباً@:

وعّز@: جّل وقوله الَوّجاب@, ويقال@: ء@, ãÏ¾ كّل من يفزع الّذيى الدواّب@: من
@ِمyا@: فُكلوا ُجنوwا وَجَبْت فٕاذا

الكـبائر وِجبات@: ÔXوا ـنُوwا@, ßسقطت� ويقال@: Îا@, Ô»ُأنف خرجت ـ معناه يقال
وسقط@/ َبرك أيى توجيباً@, Ô�البع ب ووجَّ النار@/ wا ا� يوجب ã(ّال الذنوب من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أ<صل@/ ã|@ملحوظان والقيدان مع@لزوم@/ ثبوت هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
من يكون :@éوا� والغروب وا¡ّق والوقوع السقوط ـ مفاهيـم ع� اXاّدة فٕاط5ق

Qّوزاً@/ فيكون وٕاّ< واللزوم@/ التثّبت فيه لوحظ ٕاذا أ<صل مصاديق
الثـابت ا¡كم ع� ال¿Ìعّية@, أ<حكام ã| الواجب يستعمل ا<عتبار@: وwذا
لذاته ا¡ّق ع�الوجود الك5م@, علم ã|و أ<حكام@/ سائر مقابل ã| اXفروض@, ال5ّزم

اXمكن@/ الوجود مقابل ã| ذاته ã|و
ا Öz َعلَ ا7ِ ÒË Öºا فاذْ@كُُروا @ Õ Öَخ فzا َلكُم ا7ِ َشـعائِر@ ِمن @َلكُم َجَعْلـناها والُبْدَن

/@٣٦ . ٢٢ ـ وأْطِعُموا ا Öyِم فُكُلوا@ ا Ôwُجنو َوَجَبْت فٕاذا@ َصوافَّ

ما هو نب@: Òوا� ا¡ّج@, ã| للذبح اÔXهداة البقر أو ا�مل Tّر@كًة@: بََدنة bع البُدن
ا5Xصق@/ اòارج أيى انفصال@, غ� من ء ãÏ¿ال ãي�
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وجد ٣٢

سـقوط ع� يدّل أ<رض@: ã| وسكوuا وثبوtا البُدن من نوب Ôا� وسقوط
الباطنّية@/ وا¡ياة والقدرة القّوة وزوال Ø ãæا¡يوا الروح

اÇòارج ء ãÏ¿كال البَـَدنة@, أطراف أّن ٕا� وٕاشارة لطف نوب Ôبا� التعبـ� ã|و
وبزوال القلبّية@, الباطنيّة والقدرة Ø ãæا¡يوا الروح حفظ Iت واقعة وهيى wا@, ا5Xصق
اòارجـيّة ا�وانب عن والقـوام والنظم ا¡ياة تزول اXـركزّية@: وا¡ياة القدرة تلک

ا¤سوسة@/
الداخليّة أ<جزاء ع� الدالّة بأ<طراف التعب� من وألطف أحسن التعب� فهذا
ã| وخارجة منفصلة تكون ء@: ãÏ¿ال أطراف ã| اXتّصلة أ<جزاء فٕاّن ء@, ãÏ¿ال منxي ã|
سبق@/ ما باعتبار ٕاّ< أ<طراف@, علzا يصدق ف5 وتدب�ه@, الروح إدارة عن اXقام ذلک

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وجد@:

ِوجداناً@/ الضالَّة ووجدُت ُيلفيه@/ ء ãÏ¿ال وهو ع�@أصل@واحد@, يدّل وجد: ـ مقا
دة@: ßوا� والِوجدان الَغَضب/ من ْوِجدة@: ÒXوا زن@/ Ô¡ا من الَوْجد: ـ ١٦٩.٦ الع�

أصبُته@/ أيى ء@, ãÏ¿ال وجدُت قولک من
Çده ÔN عـاِمر@: ãلبـ� لغة ã|و وُوجوداً@/ Ì»بالك ِوجداناً أِجده وَجدته ـ مصبا
الضالّة ووجدت ع�أ<صل@/ الواو سقوط ووجه اXثال@, باب ã| له نَظ� و< ,@ ØËÉبال
أيضاً@/ وِجدًة لغة@, Ì»والك ,@ ØËÉبال ُوجداناً اXال ã| ووجدت أيضاً@/ ِوجداناً أِجدها
مَوِجدة@: عليه ووجدت عليه@/ مقدور موجود@: وهو عليه@, قادر ء@: ãÏ¿لل واجد وأنا
ا� وأجـد العـدم@, خ5ف والُوجود بالفتح@/ َوجداناً زن Ô¡ا ã| به ووجدت غضبت@/
نون@/ ÒV فهو فجّن@, ا� أجنَّه مثل النوادر@, من موجود@, فهو فوجد@, العدم من ء ãÏ¿ال
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٣٣ وجد

زيداً@, وجدت Lو اòمس@, ا¡واّس بٕاحدي وجود ٌب@: ÔÍÈأ الوجود ـ مفر
ÇLو ال¿Îوة@, بقّوة ووجوٌد ُخشـونته@/ ووجدت صوَته@, ووجدت طعمه@, ووجدت
أو بالعقل ووجود والسخط@/ زن Ô¡ا كوجود الغضـب@, بقّوة ووجود َبع@/ الشِّ وجدت
الوجود@: تعا�من ٕا�ا� ُينسب وما النبّوة@, تعا�ومعرفة ا� كمعرفة العقل@, بواسطة
تعا� ا� وجود فأمّا أ<وجه@/ هذه ع� يقال اXعـدوم وكذلک ا£ـّرد@/ الِعلم فبمع�
ِمن وقوله@: بالوجود@, ء ãÏ¿ال من ا¦كّن عن Ú�ويُع هذا@/ كّل أع�من فبوجٍه ل5ٔشياء@:

دة@/ ßوا� الِغ�بالُوجدان عن Ø�ويع ِغنا@كم@/ وقدر [كّنكم أيى ُوجدكم@,
ضاع ا ßX اللغة أصل ã| الوجدان أّن ب�إ<دراك@والِوجدان: الفرق ـ الفروق@٧٢
قلت@: وجدtا فٕاذا ِنشداناً, طلبxا نَشدُت@الّضالّة ,@ٕاذا الضائع ,@يقال : ري ÒV Nريى ا ßX أو
الّضالّة وجدت تقول أ@نّک تري أ< يسبقک@, Xا يكون قد وإ<دراك ِوجداناً@, وجدtا

فلحقته@/ اتّبعته Øj سبقک ٕاذا الرجل, يقال@أدركت ا Ø̂ وٕا الضالّة, أدركت و<تقول
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| الفعل ويذكر حادثة@/ ع�حالة ء ãÏ¾ ٕادراك هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
مقا@/ ã| Fك إ<لفاء@, لفظ منه وقريب /@�dٕا تنصب ã(ّال القلوب أفعال bلة

حادثة@/ حالة وحصول إ<دراك@, قيدان@: أ<صل ã| في5حظ

نفسه ã|الغضب وٕادراك بال5ّم@/ استعمل ا¡زن@ٕاذا ٕادراك أ<صل: ومن@مصاديق
ملحوظ�@/ القـيدان @كان ٕاذا وإ<صابة ا<ستع5ء@/ ع� الداّل ع� Mرف استعمل ٕاذا

Qّوزاً@/ فيكون القيدان ي5حظ n وٕاذا والتعقّل@/ وإ<حساس العلم مفهوم وهكذا

حـالة ع� ء ãÏ¾ يُدَرك Ø(ح مفعـول�@, وجود ãÏÉيقت أ<صل مفهـوم ٕاّن Øj
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وجد ٣٤

جائز� ما@يُعلَم �وحذُف قرينة, وجود عند أحُدYا اXفعو<ن@أو Jذف وقد Uصوصة@/
أدركُت ـ اÇXع� فٕاّن وبه@: له وجدت عليه@, وجدت الضالَّة@, وجدت ـ قولنا ã| Fك@

له@/ حزيناً ãÏ»نف وأدركت عليه@/ غضوباً ãÏ»نف وأ@كدركت حاÍÈًة@, الضالّة
مفعول�@/ وجود ٕا� Jتاج > ّ Vازيى مع� اُريد ٕاذا ٕاّ<

أيى اXوِجد@, ٕا� بالنسـبة موجود فهو ومُدِركاً@, واجداً ء ãÏ¾ جعل وإ<Nاد@:
ُيدركه@/ ء ãÏ¾ ٕا� بالنسبة وواجد ُموَجد@,

ã| الوجـود أّن Fك موجوداً@, ء ãÏ¾ وجعل التكـوين ]ع� العرف ã| فإ<Nاد
واXتكّون@/ الكائن هو اXتكلّم�@: اصط5ح ã|و العرف

ع� وٕاط5قه حالة@, ع� إ<دراك هو الوجود@: لكلمة Ø ãTا¡قي اXع� أّن فظهر
رابطة ã| الوجود لفظ يستعمل n هذا وع� Qّوز@/ اXطلقة@: والكينونة الكائن مفهوم
ذ@كـرناه@, الّذيى اXع� ã| ٕاّ< ا£يد القرآن ã| اXاّدة هذه تستعمل n بل اXتعال@, الرّب
تـعا� ك5مه ã| إ<ستعFل فٕاّن قلناه@, الّذيى هو اXاّدة ã| أ<صل أّن ع� يدّل وهذا

ا¡قيقة@/ دليل
:@ ã| Fك اXتعال@, ا� ٕا� منتسبة hالكر القرآن ã| اXاّدة استعملت وقد

/@٦ . ٩٣ ـ Ò3فأغ@ عاِئً+ ك َوَوَجَدَ َفَهَدي @ ضا1ًّ َوَوَجَدَك فآَوي @ ÓDَيت ْدَك ß ÒN Ònأ

/@١٠٢ . ٧ ـ َلفاِسق� أ@كAُهم وَجْدنا@ وٕان َعهٍد@ ِمن هم ßA1ٔ@ك وَجْدنا وما

و<يصّح عّز@وجّل@, ٕاليه اXتعال@ومنتسبة الرّب رابطة ã|@مستعملة الكلFت فهذه
حالة@/ ع� إ<دراك من ذ@كرناه الّذيى ع�أ<صل ٕاّ< تفس�ها

:@ ã| Fك الناس@, ٕا� منتسبة أيضاً وتستعمل
/@١٥ . ٢٨ ـ شيعته من هذا َيقتت+ِن ß Ö�رجَل فzا َفَوَجَد
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٣٥ وجد

/@٦٥ . ١٨ ـ آتيناه ِعبادنا ِمن عبداً@ َفوجدا@

/@٢٣ . ٢٧ ـ ِلكهم Ò] @ اْمرأةً َوَجْدُت ã Ùæ ٕا

/@٥ . ٩ ـ وَجد[وهم حيث Ò�ك ßÌ¿Xا فاقُتلوا

/@٨٨ . ٤ ـ َسبيً+ لَُه َد ß ÒQ َفلَن ا7ُ@ ُيْضِلِل وَمن

حادثة@/ جديدة حالة ع� أمراً ٕادرا@كهم ف�اد
ãæعاXا وأمّا اXذكورة@, ا¡قيـقة ã| مسـتعملة ٕاستعGFا موارد bيع ã| فاXاّدة

مستحدثة@/ أو fجازيّة غ�ها
الوجود وٕاط5ق ا¡ّق@, النور هو وجّل عّز ا� أّن وغ�ه@: ظلم ã| سبق وقد
ء ãÏ¿ب إ<دراك عن عبارة أ<صيل ]عناه الوجود مفهوم فٕاّن مناسب@, غ� تعا� هس)عليه ]ع� نه باشد تازه چñي íياف @ـ@ ]ع� بالفارسـيّة وهو حادثة@, حالة ع�

و@بودن@/

العـامّة العوارض من هو ا Ø̂ ٕا :@ Ø ã|والعر اXصطلح الوجود مفهوم أّن ٕا� مضافاً
أو وجـوداً ء ãÏ¿لل وٕاّن معدوم@, أو موجوٌد ء ãÏ¿ال ٕاّن فيقال العدم@, ويقابله ء@, ãÏ¿لل
من وغ�ها والذاتيّة كالشيئيّة وهو هو@/ حيث من للذات يعرض ا Ø̂ ٕا فالوجود عدماً@,

العاّمة@/ أ<عراض

,@ ّ اعـتباريى أمـر الوجـود ٕاّن :@ ال«Îرورديى الشيخ اXتأ لِّه oا¡ك قال ما ونعم
ء@/ ãÏ¿ل ذاتيّاً وليس

موجودة ا Øuٕا فيقال اòارج@: ã|ّققتI ٕاذا والذات اGويّة فٕاّن حّق@, قول وهذا
/@ ّ واعتباريى ّ ٕانðاعيى هنالک فالوجود وجدت@, وقد

فيـه@, تناهيى و< Tدود غ� مطلق نور وجّل عّز ا� ٕاّن النـور@: ã| سبق وقد
ولذاtا@/ ذاtا ã| فzا حّد > Vّردة ¼Íفة روحانيّة نوره وهويّة
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وجد ٣٦

منه ينðع أن يصّح ذاته@: ã|و بذاته والثابت اXطلق ا¡ّق هو تعا� ا� كان وØXا
العاّمة@, أ<عراض وعرضمن ّ ٕانðاعيى عنوان فالوجود الوجود@/ وهو ّ مفهوم@اعتباريى

وغ�ه@/ ء ãÏ¿كال@
وا1ْٔرض@/ واِت مى السَّ نوُر ا7ُ

النور@/ راجع

عليه السّجاد إ<مام الكب�عن ا�وشن ã| ما نورّيته@: مقام تعب�عن وأوضح
نوَر يا منه@: وأ<ربع� السابع الفصل ã| وآله عليه ا� Øص� ا� رسـول عن الّس5م
نوراً يا نور كّل نوَر يا النور َر مقدِّ يا النور مدّبر يا النور خالِق يا النور َر مُنوِّ يا النور

نور@/ كِمثله ليَس نوراً يا نور كّل فوَق نوراً يا نور كّل بعد نوراً يا نور كُلَّ قبَل

نور وكّل وإ<فاضات أ<نوار مبدأ وهو غ�متناه تعا�نور بأ@نّه ح ÙÍ½ي وهذا
القيّوم ا¤يط وهو والباطن والظّاهر وا<�خر أ<ّول وهو منه Øيتج� ا Ø̂ ٕا مرتبة ّ أيى ã|

Uلوق@/ ع�كّل
وصـعوبة به@, التـفاهم Îºولة هو الوجـود@: ]فهوم القول مبدأ أّن LـO@>و
من النـظر حاّق ã| مرادهم ولعّل بذاتـه@, ا¡ّق النور وفهم النور حقيـقة ٕا� الوصول

النور@/ هو الوجود

Fك ليس وجّل@, عّز ا� من واòلق التكوين أّن ٕاليه@: يتوّجه أن يوجب ا ØWو
من اXقّدمات وtيئة والصـنع إ<Nاد ãæمعا من اòارج ã| ونري أذهاننا ã| نتصّور

تعا�@: يقول والرود@, النور ã| سبق Fك وإ<رادة oوالتصم اXيل
/@٨٢ . ٣٦ ـ َفَيكون كُْن لَُه@ يقوَل أن َشْيئاً أراَد@ ذا@ ٕا أْمُرُه ا@ Ú̂ ٕا

[ايل حصول أو تصّور ٕا� Jتاج و< Ø ãالتكوي� النور ٕافاضة هو تعا� فخلقه
ا¢لوق@/ ã| Fك التكوين ã| تقدير أو oتصم أو
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اXتناهية@, غ� الذاتيّة الصفات من اXنبعث ّ إ<راديى ã Øالتج� من قريب وتكوينه
ا� ٕاّن الّس5م@: علzم عyم َ رويى Fك النافذة@, وإ<رادة التامّة والقدرة ا¤يط العلم من

باXشّية@/ أ<شياء خلق
ا¢لوقات ã| كذلک ,@ ّ ٕانðاعيى ّ إعتباريى أمر تعا�@: فيه الوجود مفهوم أّن Fوك
الوجود منه ينðع وبسطه@: النور ã Øبتج� اòارج ã| وتكّوuا Iقّقها فٕاّن واXمكنات@,

العدم@/ قبال ã|
ã| اXنبسط ã Øتج�Xا Ø ãالتكوي� والفيض النور هيى للموجودات@: ا¡قّـة واGويّة
من ٣٨ باب ã| أ<مر هذا أوضحنا وقد تاّمة@/ نافـذة وٕارادة تعا� منه بأمر اòارج

الرضوّية@/ الصعبة أ<حاديث ¾Ìح
الِوجدان@, من يتحّصل ما ]ع� مصدر Ëºٕا فهو كالُغسل@: ØËÉبال الوجد وأمّا

والغ�@: ]ع�ا¦كّن Ì Ø»ويف
/@٦ . ٦٥ ـ ُتضاّروهنَّ و1 ُوجدكُم ِمن Ôrسَكن َحيث ِمن أسِكنوهنَّ

ا¦كّن@/ من لكم يتحّصل ما أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وجس@:

أحسَّ َء: ãÏ¿َتوّجس@ال ء@وتسّمع@له@/ ãÏ¿ب ع�@ٕاحساس تدّل كلمة وجس: ـ مقا
َسجيَس أفعله > ـ قوGم اXشِكل@: الك5م من وهو هذا@, عن شّذ ا ØWو له@/ فتسّمع به

الطعام@/ من شيئاً أيى أوجَس@, عنده ُذقُت وما الدهر@/ أ<وَجِس@:

اXرأة امع ÔN الرجل ã| ا¡سن حديث ã|و /@ Ø ãLòا الصـوت الَوْجس@: ـ صحا
القـلب@/ َفزعة أيضاً@: والَوْجس@: الَوْجس@/ يكرهـون كانوا قال@: َتسـمع@, واُ<خري
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وجس ٣٨

والتوّجس @أضَمر,@وكذلک@التوّجس/ أيى @نفسه@خيفًة, ã|@وأوجَس اGاِجس@/ والواجس:
/@ Ø ãLòا الصوت ٕا� التسّمع أيضاً@:

ست وتوجَّ َفَزعاً@/ القلُب أوجَس يقال: القلب@, فزعة الَوْجس@: ـ الع�@١٦١.٦
الدهر@/ وأ<وَجس@: /@ Ø ãLòا الصوت والَوْجس@: َفَزعاً@/ dعت ٕاذا اُ<ذن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXناسبة@تستعمل @القلب /@@وwذه ã| Ø ãLٕاحساس@خ هو @اXاّدة@: ã|@أّن@أ<صل@الواحد
القليل@/ والتذّوق القلب@, وفزعة ,@ Ø ãLòا والصوت وإ<ÊÈر@, التسّمع@, ã|

Qّوزاً@/ فيكون وٕاّ< القيدين@, Iقّق من أ<صل ã| ف5@بّد

القلب@/ ã| ء ãÏ¾ وخطور وقوع هو اGجس أّن واGجس@: ب�الوجس والفرق
فيه واXنظور اXلحوظ فٕاّن الوجس دون اòاطر@/ الواقع ء ãÏ¿ال جانب فيه في5حظ

به@/ إ<حساس طرف

باطنـه ã| وجريان نفسـه ã| Iّرك له الدهر فٕاّن الدهـر@: أ<وجس]ع� وأمّا
Iت واقع ء ãÏ¾ من و<@يتأ ّثر ا�ارية اُ<مور ã| يؤّثر وهو ,@ ّ إ<Gيى التقدير وفق ع�
والتسّمع Ø ãLòا بالتحّرك يتّصف ما ]ع� مش}ة صفة كأ<بيض وأ<وجس حكومته@/

/@ Ø ãالباط�
الوجس ع�اختيار ويدّل تفّعل@: والتوّجس متعّد@/ وإ<Nاس والَوجس<زم,

واXطاوعة@/ به وأ<خذ
بِعْجٍل جاَء َلِبثأن ا Òf َس+ٌم قاَل َس+ماً قالوا Ìي Ö¿ بالبُ Òoٕابراه ُسلنا ُر جاَءْت َلَقد
ٕانّا ْف Ò ÒH @1 قالوا ِخيـفًة م Ô Öyِم وأْوَجَس َنِكـَرُهم ٕاليه 1@َتِصُل م Òvأيد َرءا@ @ ØFفل َحنـيٍذ@
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٣٩ وجس

/@٧٠ . ١١ ـ لُوط َقْوِم ٕا� ِسْلنا ُأْر

ْف Ò ÒH @1 قالوا ِخيفًة م Ô Öyِم فأْوَجَس كَرم�@/// ÔXا Òoٕابراه ضيِف حديُث أتاَك َهل
ِرم� Ö ÔV ٕا�َقْوٍم ِسلنا ُأْر ٕانّا قالوا اXرَسلوَن ا Ûv@َخطُبكُمأ ا Òfقال ///@oعل بغ+ٍم Ìوه Ú¿ وبَ

/@٢٨ . ٥١ ـ

ِخيَفًة نفِسِه ã| فأْوَجَس َتْسَعي ا Úu ِسْحِرِهمأ ِمن ٕاليِه يَُّل ÔO م Ûzوِعِص م Ô ÔGِحبا فٕاذا
/@٦٧ . ٢٠ ـ ا1ْٔع* أنَت ٕانََّک ْف Ò ÒH @1 ُقْلنا Ïºمو

ع�اُمور@: التنبيه وينبغيى
ٕاحساساً كان الّس5م عليه Ïºمو ومن الّس5م عليه oٕابراه من إ<Nاس ـ ١

به@/ متظاهرين وغ� ,@F{قل ã| خفيّاً

رسالxم بلحاظ كانت التوّجه@ٕا�اXرَسل�, بعد oمن@ٕابراه الباطنيّة اòيفة ـ ٢
Vِرم�@/ لوط قوم ٕا� اُرسلنا ٕانّا قالوا هذا وع� آخر@, أمر أو قومه رابطة ã| هو هل

ع�أصحابه حر السِّ تأث� بلحاظ كانت سحرهم@, رؤية موÏºبعد خيفة وأمّا
اXغلوبون@/ وهم أ<ع�@, اXتفّوق بأ@نّه فخوطب رسالته@, وبرنا¶

ٕا� وحّق واقع هو ØFع القلوب أو ل5ٔبصار ال½Íف هو سبق@: Fك حر السِّ ـ ٣
ã| Ø�ع وع�هذا واليد@/ ا¡ركة ب«Ìعة أو وأسبابUفيّة بوسائل كان سواء خ5فه@,

له@/ حقيقة > حر السِّ فٕاّن التخييل@, بكلمة اXورد
ٕا�أ<من كانت@ل5ٕشارة الضيف: بالّس5م@والبشارة@والKول@بصورة إ<بتداء ـ ٤
ا¡ّب كثـ� الّس5م عليه oٕابراه كان ا@ ØXو يتوّحش@, > Ø(ح ولقومـه@, له والّس5مة
غ� حركات مyم رأي أن ٕا� أحواGم@, خصوصيّات ٕا� التوّجه عن منعه للضيف@:

للب¿Ìّية@/ وUالفة متعارفة
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وا5Xئكة@, ُسل للرُّ ّ خارجيى استق5ل ع� د<لة فzا الكرZة ا<�يات هذه ـ ٥
له ليس اÇXلَک أّن يرون حيث اXعرفة@, عن القا¼Íين اXتفلسف� من لبعض خ5فاً
إ<نسان@, وجود ã| الروحانيّة الداخليّة القوي هو اXراد بل ,@ ّ خارجيى Ø ã�5استق وجود

اXاّدّية@/ من قريب الرأيى وهذا
أهل من والبصـ�ة ال¿Îود ٔ<هل اXشـاَهد هو ما يرّده النظر هذا وسـخافة
وراء ا ØW الروحانيّة nا¤يط�بالعوا البيت أهل كلFت ã| وما الكاملة@, واXعرفة إ<Zان

واXاّدة@/ ا¡ّس nعا
للمقصـود قاطع دليـل أ@ك� وجّل@: عّز ا� ك5م من ا<�يتـ� ã| والتعبـ�ات

الواقع@/ ا¡ّق ٕا� اXسxديى vديى وا� واXطلوب@,
تعا�@: قوله ال½JÍة@, التعب�ات ومن

م Òvأيـد َرأي َحنيذ@, بِعجّل جاء س+ماً@, قالوا ,@oٕابراه َضيِف ُسـُلنا@, ُر جاَءْت
لوط@/ قوِم ٕا� رِسلنا اُ ٕانّا َخطُبكم@, fا خيفًة@, مyم أْوَجَس َتِصل@, @1

@احاطته@بالعواn@ا¢لوقة, وهل@يصّح@ل5ٕنسان@ا¤دود@ الضعيف@ا¤جوب@,@أن@يّدعيى
وما ولوازمها@, اXاّدة nعا من يري ما وراء ما وينكر ا¤دود@, الناقص بعلمه ويعتقد

وسيعة@/ ف5ة ã| كحبّة ٕاّ<@ به والعلم nالعا هذا
الغـرور ومن والظلمة@, القلب جهالة ومن واXعرفة@, الفهم قصـور من با� نعوذ

وا¤جوبّية@/
َقليً+@/ ٕا1ّ الِعلم من Ôrاُوتي وما

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٤١ وجف

وجف@:

را@كُبه@/ وأوجفه َوجيفاً@, ف ßN وَجف الّس�@/ Ìºعة الَوْجف@: ـ ١٩٠.٦ الع�
يوِجف@/ الفرس ورا@كب يوِضع@, البَع� را@كب ويقال@:

والبع� الفرس ووَجف واجف@, وقلب اضطرب@, َوجيفاً@: ف ÒN وَجف ـ مصبا
باNاف@, حَصل ما ـ وقوGم الّس�@/ ã|الَعنَق وهو أعديته@, ٕاذا وأوجفته@, عدا@/ َوجيفاً@:

Ìºيع�@/ فسيح الّس� من ÍÈب �الَعَنق@: Iصيله@/ ã|والركاب اòيل بٕاعFل أيى
را@كُبه@/ وأْوَجفه حّر@كه@/ بلسانه@: @كَر الذِّ وأوَجف الّس�@/ Ìºعة الَوْجف@: ـ لسا
وجيفاً@: القلب ووَجف اضطرب@/ ٕاذا ء@: ãÏ¿ال ووَجف الَوجيف@/ كث�ة ِميجاف@: وناقة
ويقال@: /@rأعمل ما أيى عليـه@, rأوَجف fا إ<ضطراب@/ شـديد واِجف@: وقلب خَفق@,

به@/ ذهب ٕاذا فؤاَده@, ّب Ô¡ا استوَجف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اÇXع� وهذا ا<عـتدال@/ عن خارجة حركة هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
اXوضوعات@: باخت5ف Oتلف

القلب ã|و بال«Ìعة@/ Jصل ا Ø̂ ٕا غ�Yا@: أو بع�اً أو فرساً ركب ÒXبا الّس� ã|
اللسـان@/ ã| Ìºيع بتحريک @كر الذِّ ã|و فقان@, Òòا وهو الشديد والتحّرك بإ<ضطراب
أوجفته@/ فيقال@: باGمزة ويتعّدي الطبيعّية@/ وا¡الة إ<عتدال عن Rروجه الفؤاد ã|و

ا7َ ولكنَّ ِركاٍب و1 َخْيٍل ِمن َعلَيِه Ôrأْوَجف fا م Ô Öyِم َرسولِه َع* ا7ُ أفاَء@ وما
/@٦ . ٥٩ ـ َيشاء َمن Ò*َع ُرُسلَُه ُيسلُِّط
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وجف ٤٢

أمواÇGم من تعا� ا� جعله ما ويراد ,@ Ø�التج بعد ã Øالتح� هو ء@: ãLال أّن سبق
ومـبتدئة@/ موصولة ما وكلمة وقدرته@/ يده عن خارجاً كونـه بعد ومنخضعاً مقهوراً
مقهورة تص� ã(ّال أ<موال أيى منفّية@, خ�يّة ا�ملة هذه بعد �rأوجف �ما وا�ملة
كانتPريان ٕاذا بل وركاب@, Rيل علzا توجف n ã(ّال هيى ا�@: رسول تسّلط Iت

معتدل@/ وIّرك ّ طبيعيى
فzا وإ<ختيار والسلطة فا¡كومة تعا�@/ ا� بتسليط يتحّصل ا Ø̂ ٕا التفيّؤ وهذا

يشاء@/ Lو ّ ب�اXستحقّ�بأيى فيقّسمها للرسول@,
ـ خاِشـَعة أْبصاُرها واِجَفٌة َيومئٍذ قلوٌب الّراِدفُة َتْتبعها الّراِجفـُة تَرُجُف يوَم

/@٨ .@٧٩

فzا الشديد التحّرك Mصول ّ الطبيعيى ا�ريان عن خارجة أيى واجفة@, قلوب
والوجف فٕاّن@الرجف اòارج, ã| الðلزل@الشديد أثر هو وهذا وإ<ضطراب@واòفقان@/
ل5ٔبصار ا¡الة وهذه وإ<نقياد@/ عة والضِّ اللِّينة حالة هو واòشوع أ@ك�@/ ٕاشتقاق Fyبي
ّ اÇXاّديى القلب ã| الوجف أّن Fك القلوب@/ ã| اòشوع Iقّق بعد Iصل ا Ø̂ ٕا وأ<Êºع
,@ Ø ãæالبـد بالقلب اÇXتعلّق Ø ãالباط� Ø ãæالروحا القلب ã| بالوجف يتحّصل ا Ø̂ ٕا ّ الظاهريى

القلب@/ بواسطة إ<نسان ã| النافذ ا¡ا@كم الروح وهو
ã| شّدة الرجف فٕاّن القلب@: ã|وبالوجف اليوم@, مورد ã|بالرجف التعب� وأمّا
ذلک ã| وشّدة حّدة وحدوث اُ<مور واضطراب ا�ريان Iّرك يناسب وهو الزلزلة@,

وابت5ء@/ جزاء يوم وهو اليوم@,

وهذا ,@ ّ الطبيعيى ا�ريان عن وخروجاً ٕاضطراباً القلوب ã| تؤّثر الرجفة وهذه
الرجف@/ من أخّف وهو الوجف@, مع� هو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٤٣ وجل

وجل@:

خاف@/ ٕاذا تِعـب@: باب من َوِجلـة@, واُ<ن? َوِجٌل@, فهو َوَجـ5ً وِجل ـ@ مصبا
باGمزة@/ ويتعّدي

مَوِجلة وهذا بالفتح@, ومَوَج5ً وَج5ً وِجل منه تقول@: اòوف@, الَوَجل@: ـ@ بك«Ìصحا يِيَجل يَيَْجل@, ياَجل@, يَوَجل@, ـ لغات أربع منه اXستقبل ã|و للموضع@/ Ì»بالك
ألفاً الواو جعل ياَجل قال fن <زماً@/ كان ٕاذا اXثال باب من ه Ò{أش Dف وكذلک الياء@/
وLن ٕاNل@, أنا@ يقولون@: م Øuفٕا @أسد@, ãب� ع�لغة فهيى يِيَجل قال ومن ما@قبلها@, لفتحة
الياءين @ٕاحدي يى لتقوِّ يِيَجل ã| الياء يك«Ìون ا Ø̂ وٕا /@Ì»بالك كلّها تِيجل , وأنت ِنيجل@,

باُ<خري@/

وَوِجٌل@/ أوجُل ورجل ٔ<وجُل@, ã�ّٕان وتقـول@: واòوف@/ الفزع الوجل@: ـ لسا
َوْج5ء@/ يقال و< واُ<ن?َوِجلة@,

وِجل الطمأنينة@/ خ5ف الَوَجل أّن والَوجل@: ب�اòوف الفرق ـ ٢٠٢ الفروق
ع� ذلک ومن ع�َوَجل@, هذا من أنا ويقال /@ Øhيطم nو قلق ٕاذا َوَج5ً@, يوَجل الرجل

متعّد@/ غ� ووجل متعّد@, وخاف اXوضع@/ هذا ã|خوف ع� يقال@: و< طمأنينة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

حالة حصول أيى الباطن@, ã| وقلَق انزعاج هو اÇXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
واKفاÎÈا@/ النفس ã| الطمأنينة سلب يوجب القلب ã|واضطراب Iّرك

أ<صل@/ آثار fن والفزع@: اòوف مفهوم وأمّا
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وجل ٤٤

وا¡زن والفزع واòشية والدهشة والرهبة اòوف وب�مواّد ب�اXاّدة والفرق
والوحشة@: وا¡ذر

متوّقع@/ مشكوك ÍÈر مواجهة من واضطراب تأ ّثر حالة اòوف@: أّن
الرغبة@/ قبال ã| وهيى اòوف@, استمرار حالة والرهبة@:
الظاهر@/ ã| وترّدد واضطراب ح�ة حالة والدهشة@:

مقام@/ وعلّو عظمة مقابل ã|خوف واòشية@:
فجأة@/ ÍÈر من اضطراب مع شديد خوف والفزع@:

السابق@/ ã| أمر فوات من غّم وا¡زن@:
مقطوعاً@/ أو مظنوناً الÍÉر من ã Ø}التو وا¡ذر@:

اُ<نس@/ مقابل ã| والوحشة@:

اXذكورة@/ اXواّد وسائر اòوف@, راجع
َوِجلون ِمنكُم ٕانّا قاَل َس+ماً َفقالوا َعلَيِه َدخُلوا ٕاذ Òoٕابراه َضْيِف َعن ـْئهم وَنبِّ

/@٥٢ . ١٥ ـ oَعل بُغ+م ك ÔÌ Ù¿ُنب ٕانّا َتوَجْل 1 قالوا

القلب@, ã| وقلَق انزعاج حالة حصول وهو بالَوَجل الكرZة ا<�ية هذه ã| Ø�ع
وقيّدت القلب@, ã| Ø ãLòا إ<حساس وهو به الوجس ماّدة ذيل ã| السابقة ا<�ية ã|و
اُمـور مشاهدة ]ناسـبة السـابقة ا<�يات ã| اòيفة ٕاظهار فٕاّن باòيـفة@: هناك اXاّدة
هـذه 5Rف /@ ØãÏ½والِع ا¡بال ã| والسعيى الطعام@, ٕا� أيدvم وصول كعدم خارقة@,
اُمور مشاهدة وقبل رؤيxم بعد اُ<و� اXرتبة ã| كان الوجل فٕاظهار الكرZة@: ا<�ية
راجع ـ اòوف ٕاحساس من أخّف وهو التعب�بالوجل@, اXناسب فكان مyم@, خارقة

الوجس@/
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٤٥ وجل

م Ô Ötزاَد آياتُُه zم َعلَ ُتلَيْت وٕاذا م Ôwُقلو َوِجَلْت ا7ُ ذُ@ِكَر ٕاذا الَّذيَن ؤمنوَن ÔX ا ا Ú̂ ٕا
/@٢ . ٨ ـ َيتَو@ّكلون م ß Ùwر وَع* ٕاZاناً

ـ م Ô Òwع*ماأصا والّصاِبريَن م Ô Ôwقلو َوِجَلْت ا7ُ ذُ@ِكَر ٕاذا الَّذيَن الُمْخِبتيَن Ì Ù¿ وبَ
/@٣٥ . ٢٢

عن وخرجت وقِلقت@, قلوwـم انزعجت وجّل عّز ا� من ِذ@كراً عوا ßd ٕاذا أيى
قبال ã| والطاعة العبوديّة بوظائف العمل للزوم ٕاحساساً وإ<Kفاض@, السكون حالة

والربوبّية@/ العظمة مقام

عن بعـيد ثابت متّسع وTيط منخفض Øhمطم Tّل ã| الKول هو وإ<خبات
أ<من ã| نزول فٕانّه النتيجة, جهة من إ<Zان اXع�يرادف وهذا إ<ضطراب@والðلزل@,

والوحشة@/ إ<ضطراب ورفع والسكون

ã| اُ<و� فٕاّن با¢بتـ�@: الثانية ã|و باXؤمنـ�@, اُ<و� ا<�ية ã| التعب� وأمّا
وإ<Zان@: إ<طاعة مورد

ُمؤِمن�@/ Ôrُكن ٕان ورسولَُه ا7َ وأطيُعوا

اòصومة ورفع التاّم وإ<نقياد وإ<س5م واحد ٕاله ٕا� التوّجه مورد ã| والثانية
وا5òف@:

/@Ì Ù¿وب أسِلموا فلَُه واحٌد ٕالٌه كُم ÔGفٕا
> وهذا اòصـومة@, عن بعـيد ِسلم مقام واختيار إ<خبات اXع�ي5زم وهذا

اXتعال@/ ا¡ّق ا� حكم Iت واXطاوعة واòضوع بإ<نقياد ٕاّ< يتحقّق
/@٦٠ . ٢٣ ـ راِجعون م Ùwر ٕا� م Ô Úu@أ َوِجلٌَة م Ôwوقلو آَتوا ما يؤتون والَّذيَن

يُظهرون أيى طبيعّية@/ حالة ã|و ب«Îولة ء ا£يى وهو إ<تيان من متـعّد إ<يتاء
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وجه ٤٦

واÇXراد قبل@/ من أظهروها قد كانوا وسلوكاً@, وآداباً >ًFوأع وأخ5قاً وتعّهداً عقيدًة
وإ<Lراف والتحّول والðلزل إ<ضطراب وعدم السابق والتعّهد ال�نا¶ ã| إ<ستقامة

عyا@/
وربوبّيـته@, تعا� ا� عظمة ٕا� التوّجه مزيد ãÏÉيقت وإ<ستقرار التثّبت وهذا
ا<�خرة nعا وٕا� اXتعال ا� ٕا� بالرجوع وإ<عتقاد العبودّية@, بوظائف العمل ولزوم

وانزعاجاً@/ قلقاً اXع�ي5زم وهذا اللقاء@, ويوم
يوضع أن الكرZة ا<�يات ã| يناسب و< اòوف@, ]ع� ليست اXاّدة أّن فظهر
ا� ذ@كر عند وا¢بت اXؤمن للعبد اòوف ¡صول مع� > فٕانّه الوجل@, مقام اòوف
آتوا ما ٕايتاء عند أو ا5Xئكة@, سنخ من النازل الضيف مشاهدة عند وكذلک وجّل@, عّز

استقامxم@/ حال ã|و
فيكون واضطراباً@, قلقاً يوجب أيضاً أ@نّه ã| الوجل يشابه اòوف مفهوم نعم@,

استعارة@/ اòوف مورد ã| الوجل ٕاستعFل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وجه@:

والوجـه@: ورتبة@/ حّظ له كان ٕاذا@ وجيـه@, فهو وجاهًة@, ÙË ØÉبال وجه ـ مصبا
وجهه استقبلت ٕاذا واجهته@, ويقال@: الّذات@/ عن بالوجه Ø�ع ا Ø[ور ء@, ãÏ¾ كّل مستقبَل
ٕالzا@/ فتَوّجه القبلة@, ٕا� ووّجهته واحدة@, جهة ع� جعلته ء@: ãÏ¿ال ووّجهت وجهک@,
مثل ِجهة فيقال الواو وÇIذف اسَتقَبلته@, مكان كّل وقيل الوجه@, مثل قيل والِوجهة
أصلها الوجوه@: و¾Ìكُة حاً<@/ أحسyم معناه قيل َوجهاً@: القـوم أحسن وهو ِعدة@/
وجوههم بذلوا م Øu@>ٔ أ<بدان@, ¾Ìكة مثل اُضيفت Øj الباء فحذفت بالوجوه@, ¾Ìكة
وجُه Ø Òqف تعا�@: وقوله الوجه@/ من مقلوب وا�اه جاههم@, وبذلوا وال¿Ìاء@/ البيع ã|
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٤٧ وجه

وقوGم وغ�ه@/ عمل من إ<نسان ٕاليه يتوّجه ما والوجه@: wا@/ أمركم ã(ّال جهته ا�@أيى
الظاهر@, ّ القَويى ]ع� يكون أن وجاز هذا@, من يكون أن جاز كذا@: يكون أن الوجه
ما@يواجهه@, ُغراب : وزان ء ãÏ¿ال اه ÔQو @ساداtم@/ القوم@أيى من@قوGم@قدمت@وجوُه أخذاً

ُوجاه@/ ويقال ُوجاه@, وأصله

ء@/ ãÏ¾ لكّل مستقبِل والوجه@: ء@/ ãÏ¿ل ع�مقابلة يدّل واحد أصل وجه@: ـ مقا
وواجهُت @ٕاليک@/ وجهيى عن@الذات@بالوجه@,@وتقول: Ø�ُع ا Ø[ور الرجل@وغ�ه@/ يقال@وجه
والِوجهة@: ا�اه@/ Øب� وجيه هو قوGم@: الباب ومن وجهه@/ ِتلقاَء وجهيى جعلت ف5ناً@:
ه وتوجَّ ُتضِجعها@/ Øj البِطّيخة أو الِقثّاءة Iت فر ÒI أن والتوجيه@: استقبلته@/ موضع @كّل

خر@/ ع�ا<� بوجهه أقبل كأ@نّه وأدَبر@, Úو� الشيخ@:
وجيه@: ورجل ُجوvة@/ وتصغ�ه@: السلطان@, عند اKXلة ا�اه@: ـ ٦٦.٤ الع�
Lَوه@/ أيى كذا@, ِجهة أخذت النحو,@يقال : هة : ßوا� ء@/ ãÏ¾ كّل مستقبَل الَوجه@: جاه@/ ذو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـع� أيضاً وفيه ء@, ãÏ¾ من ٕاليه ه يُتـوجَّ ما هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
يتوّجه الّذيى ء ãÏ¿ومستقبَل@ال عمل, من@ذات@أو ه@ٕاليه ما@يتوجَّ ومن@مصاديقه@: مواجهة@/
توجب ã(ّال وا�اه والرتبة واKXلة للتوّجـه@, ا�البة ا¢صوصة ا¡الة وكذلک ٕاليه@,

ٕالzا@/ يُتوّجه واXكان وا�انب وا�هة توّجهاً@,
ٕ<ضجاع Tّل حفر ومنه ء@, ãÏ¿ل أو توّجه@لشخص مورد ء ãÏ¾جعل والتوجيه@:

بإ<دبار@/ أخري جهة ٕا� التوّجه ٕ<مالة أو غ�ها@, أو بطّيخة
التوّجه@/ استمرار فيه واXواجهة@:
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وجه ٤٨

Mسبه@: ء ãÏ¾ كّل ã| اXع� وهذا ٕاليه@, ه يُتوجَّ ما كَفلس@: فالَوجه

:@ ã| Fك إ<نسان@, ãLف
/@٢٩ . ٥١ ـ وقاَلت وجَهها فَصّكت ة ØÍ Ò¼ ã| ٕامرأته فأقبلْت

/@٤٣ . ٤ ـ وأيديكُم بوجوِهكُم فامَسحوا@

/@٦ . ٥ ـ وأيدَيكُم وجوهكُم فاغِسلوا +ة الصَّ ٕا� Ôr Ôe ذا@ ٕا

/@٥٨ . ١٦ ـ مسَوّداً وجُهُه ظلَّ ÒIبا1ُن أحُدهم ÒÌ Ù¿ بُ ذا@ وٕا

يُتوّجه الّذيى ا¢صوص العضو وهو ل5ٕنسان@, ا¤سوس ّ الظاهريى الوجه يراد
هذا وع� ها@, Ø]وأ الوجه مصاديق أظهر من وهذا وا¢اطبة@, واXكاXة اللقاء عند ٕاليه

إ<ط5ق@/ عند اللفظ ٕاليه ين½Íف
:@ ã| Fك اXاّدة@, وراء Dف إ<نسان ã|و

/@٢٤ . ٢٩ ـ القياَمة يَوَم الَعذاب ُسوَء بَوجهه ã% َيتّ ن Ò Òfأ
اّلذيَن وأّما جوُههم@/// ُو ْت اسَودَّ اّلذيَن فأّما ُوجوه وَتسودُّ ُوجوه َتبيضُّ يوَم

/@١٠٦ . ٣ ـ وجوُههم ت ابيضَّ

اللطيفة@/ اُ<خرويّة أ<بدان من الوجوه يراد

:@ ã| Fك الروحانّية@, بلحاظ إ<نسان ã|و
/@٢٣ . ٧٥ ـ ة ÒÌ ßºبا يومئٍذ وُوجوٌه ناِظرة ا Øwر ٕا� ة ÒÍßÈنا َيومئٍذ ُوجوٌه

. ٤٨ ـ جود السُّ وجوههممنأثر ã| ِسDُهم ار@/// الكُّف Ò*َع أِشّداُء َمَعُه والَّذيَن
/@٢٩

الروحانيّة اُ<مور من والعبودّية@: الّسجود وِسيمة والبُسور النّضارة حالة فٕاّن
الظاهرّية@/ الوجوه خ5ل ã| الباطنيّة بالبص�ة اXدركة
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٤٩ وجه

يتوّجه وجهاً ذاته فيكون ذاته@, بلحاظ ء ãÏ¿ال ٕا� والتوّجه النظر يكون وقد
:@ ã| Fك ٕاليه@,

/@١١٢ . ٢ ـ َربّه ِعنَد أجُرُه فلَُه ِسن ÔT وهَو 7 وجَهه أَسلم َمن Ò* بَ
/@١٢٥ . ٤ ـ 7 وجَهه أسلَم ن ÚW ِديناً وَمنأحسُن

/@٢٩ . ٧ ـ َمسِجد ُكّل ِعنَد ُوجوَهكُم وأقيموا بالِقسط ã Øèَر ُقلأَمَر

مورد كونه باعتبار والذات النفس الكرZة@: ا<�يات هذه ã| الوجه من فاXراد
ã| لنـفسه وإ<قامة oللتسل موفَّقاً يكون أن <@يستطيع النفس فٕاّن تعا�@, � توّجه

تعا�@/ منه ولطف وتوّجه عناية مورد يكون أن ٕاّ< وجّل@, عّز ا� عبادة

جهة ٕا� النظر فٕاّن وغ�ه@, النفس دون الوجه بكلمة التعب� اXع�لطف وهذا
والعناية@, التوّجه ووجود إ<قتضاء مورد ã| وإ<قامة oالتسل Iقّق وٕا� الرابطة@, هذه

مطلقاً@/ >

ففzا أيضاً@, الوجه جانب من مع�مواجهة اXاّدة ã| أّن من قلنا ما ٕا� مضافاً
أيضاً@/ منه مواجهة Iقّق وع� ٕاليه ع�التوّجه د<لة

:@ ã| Fك تعا�@, � وجهاً كونه بلحاظ ٕاليه التوّجه يكون وقد

/@٣٨ . ٣٠ ـ ا7 َوْجَه ُيريدوَن للَّذيَن Õَخ ذلَِک

/@٢٧ . ٥٥ ـ وا1ٕ@كْرام +ِل Ò"ذو@ا َربَِّک َوْجُه Ò%وَيب فاٍن zا@ َعلَ َمن @ُكلُّ

/@٨٨ . ٢٨ ـ َوْجَهه ٕا1ّ هالٌِک ٍء ãÏ Ò¾ ُكلُّ ُهَو ٕا1ّ ٕالىه 1

/@٣٩ . ٣٠ ـ ا7 َوْجَه ُتريدوَن َز@كاٍة ِمن Ôrآتي وما

اXتعال@: ا� ã|و الروحانيّات ã| فالوجه Mسـبه@, ء ãÏ¾ كّل ã| الوجه ٕاّن قلنا
مرآًة وتكون مواجهة@, مقام ã| وتقع بالقلب ٕاليه توجه مورد تكون ِوجهة عن عبارة
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وجه ٥٠

>ًFأع كانت سواء ومقاماته@, صفاته ã Ø�Q ٕاّ< فzا يشاهد و< فيه@, وفانية ٕاليه للنظر
تعا�@/ له كFليّة أو صفاتbاليّة أو به@, وباقية فيه فانية موجودات أو له@, خالصة

رابطة ã| ـ والثانية واXسك��@/ èالقر ذيى �ٕايتاء العمل مورد ã| اُ<و� فا<�ية
� اòالص العمل مورد ã| كاُ<و� والرابعة الثالثة@/ وكذلک ـّية@, ×G>ٕا الوجهة مطلق

تعا�@/
قوام به ما زوال والفناء وسـقوطها@/ ا¡ياة انقضاء عن عبارة ا5G@كة أّن وسبق
ذات زوال عن عـبارة فيكون إ<Nاد@, قبال ã| وهو Fyم أخّص وإ<نعدام ء@/ ãÏ¿ال

ف�@/ راجع ـ بالكليّة ء ãÏ¿ال
يع�يه > ّ أبديى باق فهو الُعليا@: لصفاته ومَظهراً وجّل عّز � وجهاً كان ما ٕاّن Øj
ã| يبق nو وجوده@, عن أ<نانيّة آثار وا^حت تعا�@, ا� ã| فاٍن فٕانّه وا5G@كة@, الفناء

تعا�@/ له Ëº>ٕوا والوجه اXرآة فهو ا�@, نور ٕاّ< التشّخص من ء ãÏ¾ نفسه
:@ ã| Fك اòارجّية@, اXوضوعات موارد ã| الوجه يستعمل وقد

/@٧٢ . ٣ ـ آخَره وا@كُفروا اِر Úyال وجَه آَمنوا الَّذيَن Ò*َع اُنِزَل بالَّذيى آِمنوا

/@١٠٨ . ٥ ـ َوْجِهها Ò*َع Îادة Ú¿بال يأتوا أن Òæأد ذلَک

/@�وس Iريف غ� من Fzف ٕاليه يتوّجه وع�ما وال¿Îادة@, الyار ظاهر يراد
توّجه ومورد ووجاهة َوجه ذا بكونه اتّصف ]ع�من فَعيل فهو الوجيه@: وأمّا

روحانّية@/ أو ظاهريّة جهة ã| تعا� � أو للنّاس

/@٤٥ . ٣ ـ ِخَرة Ð1وا نيا الدُّ ã| ًاzَوج Ò Òhَمْر عي«Ïابُن سيُح ÒX ا ه Ôdا

/@٦٩ . ٣٣ ـ َوجzاً ا7ِ عنَد وكاَن قالوا ا ØW ا7ُ  أهُ  Ø Ò6ف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٥١ وحد

وحد@:

قبيلِته@, واحد من@ذلک@الوحدة ,@وهو ع�إ<نفراد@/ يدّل أصل@واحد وحد@: ـ مقا
ã| ٕاّ< و<@يضاف وحَده@, ولقيـته مَوحَد@, مَوحَد القـوم ولقيت مثُله@/ فzم يكن n ٕاذا

اXنفرد@/ والواحد@: مَثل@/ وهو لنفاسته@, غ�ه يُنَسج > أيى وحِده@, نَسيج قوGم@:
ا¡اء Ì»وك َوَحد@, فهو بنفسه@, انفرد وعد@: باب من ِحدًة د ßJ وَحد ـ مصبا
عن Øñمتم أيى ِحدة@, ع� ء ãÏ¾ وكّل كذلک@/ وحيد فهو وَوحدة َوحادة وَوُحد لغة@/
ا¡ال@, مقام ويقوم اXصدر مقام oاُق معرفة ٕانّه سيبويه@: قال َوْحده@/ زيد وجاء غ�ه@,
والواحد عنده@/ ]Kلة وحده ٕاّن يونس@: وزعم إ<Ëºأ<ّول, ُيعربونه@بٕاعراب o]@وبنو
من فرد أيى القـوم@, من واحد فالرجل ء@, ãÏ¿ال من جزء ]ع� ويكون العـدد@, مُفتتح
كأَحٍد Ú Ôíَلْس ـ واُ<ن? الذكر ع� ويقع َوَحد@, أصله وأَحد ُوحدان@/ وا�مع أفرادهم@,
ـ أحدYا Êعاً@: Òº موضع� ã| لواحد مرادفاً ويكون ء@/ ãÏ¾ ]ع� ويكون ساء@/ النِّ ِمن
وGذا بأ<حدّية@, <ختصاصه أ<حد, وهو الواحد هو فيقال تعا�@, وصف@ٕاËºالباريى
فيقال@: إ<ستعFل@, وكWة للغلبة العدد أÊºء ãæالثا واXوضع تعا�@/ غ�ا� به ُينعت >
بأّن إ<ستعFل@, ã| Fyبي الفرق يقع غ�هذين ã|و وع¿Ìون@/ وواحد وع¿Ìون@, أحد
أحد@, قام ما Lو العموم@, من فيه Xا ا�حد ã| ٕاّ< يستعمل ف5 معه ُيذكر ما ãLلن أ<حد

مضافاً@/ الث5ثة أحُد قام ما أو

الَوَحـد@: والرجل َوَحد@/ وثَور َوَحد رجل اXنـفرد@, الَوَحد@: ـ ٢٨٠.٣ الع�
كّل ã| منصوب والَوْحد@: ء@/ ãÏ¾ كّل ِحَدة خفيف@: والَوْحد أصل@, له ُيعرف > الّذيى
من بائن ِحدة@: ع� ء ãÏ¾ وكّل الوصف@/ من خارجاً اXصدر ري ÒV Nريى ٔ<@نّه ء@, ãÏ¾
وع¿Ìون ع¿Ìة,@ويقال@واحد Ìوٕاحدي Ò¿ع @أحَد ã|وٕاحدي غ�أَحد و<يقال آخر@/
وقالوا@: @والثالث@, ãæالثا َري ÔV ع�الفاعل@اُجِريى أ<َحد aلوا وٕاذا وواحدة@وع¿Ìون@/
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وحد ٥٢

ع¿Ìهم@/ حاديى هذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕانّـه فرد@: ã| وسبق صفة@/ أو ذات ã| انفراد هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
الزوج@/ قبال ã| اXقارن جهة من انفراد

مقلوباً أ<حد وليس أ@ك�@, اشتقاقاً ووحد أحد ãçماّد ب� ٕاّن أحد@: ã| وقلنا
مستقّلة@/ صيغة Fyم واحد كّل بل الوحد@, من

ã| أحد@, ã| والعدد وحد@, ã| ا<نفراد ]ع� اXاّدت� استعFل اXع�@: هذا ويؤيّد
/@ ãTتطبي فرهنگ ã| Fك ـ وغ�Yا Ìيانيّة Ù»وال الع�يّة

ع� ينطبق اXع� وهذا صفة@, أو ذات ã| ا<نفراد و]ع� متعّدية غ� فاXاّدة
nعا وراء Dف اXوضوعات ومن الروحانّية@, اُ<مور ومن العزيز@, ا� من Uتلفة@, موارد

اòارجّية@/ واُ<مور أ<عFل ومن اXاّدّية@, اXوضوعات ومن اXاّدة@,
:@ ã| Fك اXتعال@, ا� مورد ãLف

/@٣٩ . ١٢ ـ الَقّهار الواِحُد ا7ُ أم Õخ قوَن متفرِّ أ أرباٌب
/@١٦ . ٤٠ ـ الَقّهار الواِحِد 7ِ اليوَم لُک ÔXا ِن Ò ßX
/@٦٥ . ٣٨ ـ الَقّهار الواِحُد ا7ُ ٕا1ّ ٕالىٍه ِمن وما

تعا� به Oتّص اXع� وهذا حقّاً@, وصفاته ذاته ã| اXنفرد هو وجّل عّز فا�
ذاتاً بوجه له حّد > متناه غ� نور فٕانّه صفاته@, ã| و< الذات جهة من له ¾Ìيک و<
القّيوم@/ اXطلق ّ ا¡يى ذاته ã| Ø ãالغ� بذاته ّ أ<بديى Ø ãأ<ز� اXطلق الذات وهو وصفة@,

قـيام ٕا� الواحد@: ã| والنظر سـ�@/ Ô¡ا أÊºئه من وأ<حد@: والوحيد فالواحد
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٥٣ وحد

اòالصـة الفرديّة ٕا� أ<حد@: ã|و والثـبوت@/ ا<تّصاف ٕا� الوحيد@: ã|و به@/ إ<نفراد
غ�ها@/ عدد > ã(ّال أ<حديّة أيى ,@ هيى حيث ومن

الصعبة أ<حاديث كتاب من ٣٣ باب ã| أ<حديّة حقيقة تفصي5ً ذ@كرنا وقد
الرضوّية@/

ã| والغلبة القدرة ٕاعFل عن عبارة والقهر القّهار@: Ëºٕا الواحد Ëºٕا بعد ويذكر
خلقه@, ع�bيع وغلبته وتفّوقه قدرته ريى ÔN الّذيى هو فالقّهار وإ<جراء@, العمل مقام

ا<ط5ق@/ ع� النافذ ا¡ا@كم وهو
تعا�متفّوق أ@نّه ٕا� بالقّهاريّة يشار الضعف@: توّهم الوحدة@فيه مفهوم كان وØXا

اXطلق@/ النافذ القاهر وهو اòلق@, bيع ع� وغالب
5Rف وهذا َعَلم@/ فٕانّه بال5ّم@, معّرفاً ذ@كر قد ا� كلمة ]ناسبة الواحد ٕاّن Øj

:@ ã| Fك نكرة@, تابعه فيذكر ٕاله@, كلمة مع ذ@كره
/@٧٣ . ٥ ـ واحٌد ٕالىٌه ٕا1ّ ٕالىه ِمن وما

/@٥١ . ١٦ ـ واحد ٕالىٌه هَو ا Ú̂ ٕا ß�ثنh ß Ö�Ò ×G ٕا ِخذوا تتَّ 1

/@٥ . ٣٨ ـ واحداً اً ×Gٕا ة ßG Ð1ا أجَعل

ع�ما بالغلبة ÓÊºٕا جعل Øj ,@ Ø�التح مع ]ع�العـبادة مصدر أ<صل ã| وإ<له
باط5ً@/ أو حقّاً غ�ها أو أ<صنام من يُعبَد

:@ ã| فgا اXاّدّية@, اXوضوعات موارد ã| الواحد ذ@كر وأمّا

/@٦١ . ٢ ـ واحد َطعام Ò*َع ß6َنص موÏºلَن يا Ôrُقل وٕاذ

/@٦٧ . ١٢ ـ قة ُمتفرِّ ِمنأبواٍب وادُخلوا واحد باب ِمن َتدُخلوا 1

/@٤ . ١٣ ـ واحد ]اٍء Ò%ُيس ات@/// وجنّ متجاِوراٌت ِقَطٌع ا1ٔرض ã|و
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وحد ٥٤

اXوضوعات@/ هذه ã|والصفات الذات جهة من التفّرد يراد

:@ ã| Fك اXاّدة@, وراء ا ØWموضوعات ã| ذ@كره وأمّا

/@١٣ . ٧٩ ـ بالّساِهرة واِحدة فٕاذا ُهم َزجرةٌ هيىَ ا Ú̂ فٕا
/@١٩ . ٣٧ ـ َينظرون واِحدة فٕاذا ُهم َزجرة هيى ا Ú̂ فٕا

/@١٣ . ٦٩ ـ واحدة نفخٌة ور الصُّ ã| ُنفخ فٕاذا

الشديدة@, الصيحة ومن@مصاديقه ك5م@وبيان, عمل@بواسطة عن اXنع هو جر: الزَّ
توّجه مع والغفلة النوم فقدان هو ر@: ÒÎ Ú»وال Iّول@/ ٕاNاد مقـام ã| حّدة ذو واòطاب

بالليل@/

والنـفخة والصيحة الزجرة ã| تاّم ونفوذ شّدة ٕا� يش� بالوحدة@: والتوصيف
الغرض@/ Iصيل مقام ã| مyا واحدة ãLتك Mيث

زْوَجـها مyا وَخَلق واحدٍة نفٍس ِمن خَلقكُم الَّذيى َربَّكُم اّتقوا النّاُس ا Ûv أ يا
/@١ . ٤ ـ ونساءاً ِرجا1ً@ َكثاً@ Fyم وبثَّ

/@٩٨ . ٦ ـ ومسَتوَدٌع ستَقرٌّ  Ôf واِحدةٍ  نفٍس ِمن أنشأ@كُم الَّذيى وهو

/@٦ . ٣٩ ـ َزوَجها ِمyا جَعل Øj واحدة نفٍس ِمن َخَلقكُم

أو ماّديّاً اXطلق@, اXتشّخص الفرد أيى وترّفع@, الذات جهة تشّخصمن النفس@:
من وكّل آخر@, لفرد ومقارناً معاِدً< خاّص جريان له يكون من وج@: والزَّ روحانيّاً@/

اXتعادلَ�زوج@/
وا£موع ,@ ّ الظاهريى @والتكوين ّ يى اXادِّ اòلق الكرZة@ناظرة@ٕا�جهة ا<�يات هذه

الشخص@/ كلمة من اXتبادر وهو والبدن@, الروح من اXرّكب
ا<�يات@, ã| اXوجودة القرائن ويؤيّده الروحانّية@, ا�هة ٕا� فzا النظر وليس
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٥٥ وحش

وغ�ها@/ والبّث واòلق @كالزوج
الكرZة@: ا<�يات أيضاً هذا ع� وتدّل

ـ اُوتوه اّلذيَن ٕا1ّ فيِه وما@اختَلف ///@ Ò� النَّبيِّ ا7ُ فبعَث واحدةً ًة اُمَّ النّاُس @كاَن
/@٢١٣ .@٢

/@١٩ . ١٠ ـ فاخَتلفوا واحَدة ًة اُمَّ ٕا1ّ النّاُس كاَن وما@

ã| بيyم اختـ5ف > حّواء@, واُمّهم آدم أبوهم واحـدة نفس من كانوا م Øuفٕا
والصفات@/ الذات جهة من منفردة وكانوا النوعّية@, الصفات ã| و< الظاهر الشكل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وحش@:

ء ãÏ¾ وكّل وحوش@/ وbعه ,@ Ø�ال دواّب من يستأنس > ما الَوحش@: ـ مصبا
الوحش : Ø ãèوقال@الفارا للتأ@كيد@/ الياء كأّن , ØãÏ¿وحشووح الناس@فهو يستوحش@عن
اXـوّدات@/ عن القلوب وبُعد إ<نقـطاع وهيى الناس@, ب� الوحشـة ومنه ØãÏ¿وح bع
اXكان وأوحَش /@ ØãÏ»ٕان كّل واستوحش ØãÏ¿وح كّل استأنس الليل أقبل ٕاذا ويقال@:
العرب@: ة Ø_أ قال أ<Zن@/ ا�انب داّبة@: كّل من ØãÏ¿والوح إ<نس@/ من خ5 ش@: وتوحَّ
و< الرا@كُب منه َيركب > وهو أ<Zن@, ا�انُب إ<نسان ß�غ ا¡يوان bيع من ØãÏ¿الوح

اُخر�@/ وجوه �ويقال /@Ì»أ<ي وهو ا<�خر ا�انب ØãÏ»وإ<ن ا¡الب@/ منه لب ÒJ
والَوحش: فارَق@أ<نيس/ ش: توحَّ اُ<نس/ ع�@خ5ف كلمة@تدّل وحش: ـ مقا
ا@: Øzوٕانس َظهرها@/ القوس@: ØãÏ¿وَوح الَوحش@/ من موِحشة@, وأرض إ<نس@/ خ5ف
الرا@كب منه َيركب الّذيى ا�انب :@ ّ أ<صمعيى قول ã| الدابّة ØãÏ¿ووح عليک@/ أقبل ما

خر@/ ا<� ا�انب :@ ØãÏ»وإ<ن منه@/ خوفه ا Ø̂ فٕا ا¡اِلب@, تلب ÒJو
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وحش ٥٦

فـهو ,@ Ø�ال دواّب من يُسـتأنس > ما كّل الَوحش وحش@: ـ ٢٦٢.٣ الع�
خ5 أيى َتوّحش@: قد للجائع ويقال /@ ØãÏ¿وح وaار وحش@, aار هذا تقول@: , ØãÏ¿وح
قد إ<نس@: عنه ذهب ٕاذا وللمكان توّحش@/ قد الدواء@: ل¿Ìب للمحتميى ويقال بطنه@/

أوَحش@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قبال ã| فهو اُ<نس@, عن والبُعـد التوّحش هو اXاّدة@: ã| الواحـد أ<صل أّن
Mسبه@/ ء ãÏ¾ كّل ãLف اXوضوعات@, ã| والَوحشOتلفان واُ<نس اُ<نس@/

ã|و الطعام@/ عن Rلّوه البطن ã|و /@Ì¿َبالب إ<ستيناس عن ببُعده ا¡يوان ãLف
وا¡الب الرا@كب ٕا� بالنسبة ا¡يوان من أ<Zن ا�انب ã|و َكَنة@/ السَّ عن Rلّوه اXكان
منه Ì»أ<ي ا�انب ã|و أ<Zن@/ ا�انب عن FÎ¿وتوّح Ì»أ<ي ا�انب ٕا� Fلتوّجهه

/@Ì»أ<ي عن وان½Íافه بالطبيعة أ<Zن ٕا� توّجهه فٕاّن نفسه ا¡يوان ٕا� بالنسبة
اXوّدات عن بُعد أو الناس@, عن استوحش ٕاذا إ<نسان@, من فرد ع� ويطلق

الناس@/ رذال وهم إ<جBعيّة أ<خ5ق عن ل ØKت أو القلبّية@, وإ<رتباطات
الِبـحاُر وٕاذا ت ÒÌ ß¿ُحـ الُوحوٌش وٕاذا ُعطَِّلت الِعشاُر وٕاذا ت Ò Ùُس باُل ß" ا وٕاذا

/@٥ . ٨١ ـ ُسجَِّرت

أ<صل ã| مصدر وهو الوحش bع والُوحوش Ìة@/ Ò¾عاXا من مصدر الِعشار
ا�Çمع@/ Øj والّسـوق البعث ]ع� Ì¿¡وا يستأنس@/ و< يستوحش ما ع� ويطلق

إ<مت5ء@/ من والفيضان اÒGيجان جر@: والسَّ
عن وبعـدوا إ<نسـانيّة حقيقة عن انقطعوا إ<نسان من أفراد يراد الُوحوش@:

الروحانّية@/ حياtم برنا¶ وفارقوا خليقxم سعادة
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٥٧ وحش

و< والنشور@, للبعث لَق ÔH n ا Øuفٕا والُوحوش@: با¡يوانات التفس� يصّح و<
كFل ٕا� بلوغ استعداد وليسGا عملت@, أعFل آثار تَري Ø(ح ٕاGيّة بتكاليف تُكلّف

تعا�@: وقال ا¡يوانّية@/ مرتبة فوق
Ò�حـ ال Òb فzا  ولكُم تأ@ُكلون وِمyا وَمناِفُع ِدفٌء فzا لكُم خلَقها  وا1ٔنعاَم
وزينًة مل�َكبوها Ò¡وا والِبغاَل واòيَل أثقالُكم@/// ِمُل ÒIو حون ÒÌ» تَ Ò�وح تُرJون

/@٥ . ١٦ ـ
/@١٤٢ . ٦ ـ ا7 رَزقكُم ا ØW @ُكلوا وَفرشاً  ولًة Òa ا1ٔنعاِم وِمَن

ومyا َكثةٌ َمناِفُع فzا ولكُم ا ßuُبطو ã| ا ØW ةً ُنْسِقيكُم Ö6َلِع ا1ٔنعاِم ã| لكُم وٕاّن
/@٢١ . ٢٣ ـ تأ@ُكلون

قـامتكُم ٕا ويوَم َظعنكُم يوَم َتسـتِخّفوuا ُبيوتاً ا1ٔنعاِم ُجلوِد ِمن َلكُم وجَعَل
/@٨٠ . ١٦ ـ وَمتاعاً ٕا�ح� وأشعاِرها أثاثاً وأوباِرها أصواِفها وِمن

ومن مyا إ<نسان <نتفاع خلقت أ<نعـام أّن ع� الكرZة ا<�يات هذه فتدّل
منافع ومن وألباuا@, وفر¾Îا وaلها وزينxا وأشعارها وأصوافها وجلودها ¡ومها

مyا@/ تنتفعون @كث�ة
وتدّل إ<نسان@, قبال ã| نفوÎºا واح�ام وجودها استق5ل ã|تنا ãæعاXا وهذه
التـعيّش ٕ<دامة ٕاّ< حياtا وليست وعلzا@, Gا مسـؤوليّة و< مكلّفة غ� ا Øu@أ ع�

/@ ّ اXاّديى Ø ãæا¡يوا
اXاّدّية@, ا¡ياة ã|للعيش خلقت ا Ø̂ ٕا وMريّة بّريّة بأنواعها ا¡يوانات أّن فظهر
النيّة وٕاخ5ص والعبوديّة والطاعة الروحانيّة ٕا� التوّجه استعداد ذواtا ã| وليسGا

أ<عFل@/ ã|
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وحيى ٥٨

وحكومة الظاهرّية@, اXاّديّة القُوي Tكوميّة اُش�ٕا� السابقة الكرZة ا<�ية ãLف
اXوجودات ã| كالّس� بتناسب@موضوعها, @كّل@مyا ãLف ا¡ّقة@التاّمة@إ<G×يّة, القدرة نفوذ
ا¡Çّق عن وانقطعوا نفروا الّذين أ<فراد ã| والتجّمع اXعا¾Ìة@, ã| والتعطّل العظيمة@,

البحار@/ ã| واGيجان الرّب@, لقاء وعن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ وحيى

:@ فالَوحيى ٕا�غ�ك@/ غ�ه أو ٕاخفاء ã| علم ع�ٕالقاء يدّل أصل :@ وحيى ـ مقا
وحيى فهو علمه Ø(ح غ�ك ٕا� ألقيته ما وكّل والرسالة@/ الكتاب :@ والوحيى إ<شارة@/
أ<صل هذا ٕا� فراجع الوحيى باب ã| ما وكّل ووَحي@/ تعا� ا� وأوحي كان@/ @كيف

وت@/ الصَّ والَوَحي@: ال«Ìيع@/ :@ ّ والَوِحيى ذ@كرناه@/ الّذيى

من يى ßJ ٕاليه وَحي مصـدر وهو والكتابة@/ والرسالة إ<شارة :@ الوحيى ـ مصبا
وحيت يقول@: العرب وبعض ُفعول@/ ع� ّ ُوحيى وbعه مثله@, ٕاليه وأوَحي وعد@/ باب
من أ<نبياء ٕا� ÒTيُل Dف الوحيى استعFل غلب Øj وله@, ٕاليه وأوحيت له ووحيت ٕاليه
وموت /@ÍÒ½ويُق ّد ÔZ ال«Ìعة والَوَحي@: أوَحي@/ الفاشية@: القرآن ولغة تعا�@/ ا� عند
أحzا الذبيحة وحيت ويقال@: Ìºيعة@/ أيى وحّية@, وزكاة /@ Óومع� وزناً Ìºيع :@ ّ َوِحيى
مثله@/ وأوحاه عّجله@/ توحيًة@: اXوت الدواُء ووّحي وحيّاً@/ ذMاً ذxMا وعد@: باب من

است½Íخته@/ ف5ناً@: واستوحيت
وأوَحي أGَمه@/ بعثه@, ٕاليه@: وأوحي كتب@/ َوحياً@: يى ß ÒJ وحي ـ ٣٢٠.٣ الع�

ال«Ìعة@/ :@ والَوحيى أشار@/ قومه@: ٕا�
وذلک /@ ّ َوِحيى أمر قيل ال«Ìعة ولتضّمن ال«Ìيعة@/ إ<شارة :@ الوحيى أصل ـ مفر
ال�كيب@, عن Vّرد بصوت يكون وقد والتعريض@, الرمز سبيل ع� بالك5م يكون
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٥٩ وحيى

أوليائهم@: ٕا� َليوحون Ò�الّشياط وٕانَّ ـ وقوله وبالكتابة@/ ا�وارح@, ببعض وبٕاشارة
بقوله@: ٕاليه اXشار بالوسواس@, فذلک

اس@/ نّ Òòا الَوْسواِس ÙÌ¾من

ج�ئيل كتبليغ ك5مه ويُسَمع ذاته تُري مشاَهد برسول ٕامّا ٌب@: ÔÍÈأ والوحيى
مو�Ïºع�@, Êع Ò»ك غ�معاينة من ك5م Êع Ò»ب وٕامّا معّينة@, صورة ã| Ø ãkللن الّس5م عليه
بٕاGام وٕامّا ,@ َروعيى ã|نَفث القُُدس روَح ٕاّن الّس5م@: عليه َذ@كر Fك الروع ã| بٕالقاء وٕامّا
حل@, النَّ ٕا� َربَّک وأوحي Lو@ بتسـخ� وٕامّا أرِضعيه@, موÏºأن ٕا�ُأمِّ وأوحينا Lو@

أنواعه@/ bيع ã| عاّم فالَوحيى نام@/ Ò[ أو
/@٢٥ . ٢١ ـ ٕاليه نوحيى ٕا1ّ َرسول ِمن َقبلک ِمن أرَسلنا وما

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

إ<لقـاء كان سواء غ�ه@, باطن ã| أمر ٕالقاء هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
أو وسوسـة أو نوراً أو ٕاZاناً أو ÓFعل أ<مر كان وسواء القلب@, ã| بٕايراد أو بالتكوين
واسطة@, بغ� أو بواسطة كان وسواء غ�Yا@, أو ملَكاً أو ٕانساناً كان وسواء غ�ها@,

واليق�@/ العلم ويفيد
دون ومن باطن ã| ا� جانب من ٕالقاء عن عبارة ٕانّه �Gم� إ<Gام ã| وسبق

وأعّم@/ مطلق وهو اXعنويّات@, ã| استعFله Wوأ@ك وساطة@,
:@ ã| Fك التكوين@, ã| فالوحيى ـ ١

/@٥ . ٩٩ ـ ا ÒGأْوَحي َربََّک بأنَّ أْخباَرها ُث دِّ Ò ÔI َيومئٍذ

/@١٢ . ٤١ ـ أْمَرها Êء Òº ُكلِّ ã| وأوَحي à�يَوم ã| واٍت × Òd َسبَع فَقضzنَّ
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وحيى ٦٠

وخارجّية@/ داخليّة اُمورها رابطة ã| هذا

:@ ã| Fك ا¡يوان@, ٕا� وبالنسبة ـ ٢
/@٦٨ . ١٦ ـ@ ُبيوتاً باِل ß" ا ِمن ذيى ß ÚHا أن النَّْحِل ٕا� َربَُّک وأوَحي

/@ Ø ãتكوي� أيضاً الوحيى من النحو وهذا
:@ ã| Fك ا5Xئكة@, ã|و ـ ٣

اّلذيَن قلوِب ã| ã%سأُل آَمُنوا اّلذيَن فَثبِّتوا َمعكُم ã Ùæأ +ئكِة ÒX ٕا�ا َربَّک يوِحيى ٕاذ
/@١٢ . ٨ ـ@ ْعَب الرُّ @َكَفروا

الطاهرة@/ الصافية ذواtم ã| ومعرفة علم ٕالقاء ا5Xئكة ٕا� فالوحيى
@خصوصّية@زائدة@, @الوحيى ã|@الكفّار@@بإ<لقاء:@فٕاّن@ ã|اء@وJ>ٕ5ئكة@باXا@ ã|@�والتعب
وأمّا القلـب@/ ã| Ø ãæروحـا أمر ٕايراد فيه وأيضاً شخص@, وقلب باطن ٕا� ٕالقاء وهو
الكفّار@/ مورد ã| به التعب� يناسب اXع� وهذا ارتباط@, مع مقابلة مطلق فهو إ<لقاء@:

:@ ã| Fك الشياط�@, وحيى ã|و ـ ٤
/@١٢١ . ٦ ـ@ لُيجاِدلوكُم أولياِئِهم ٕا� َليوُحوَن Ò�ياط الشَّ وٕانَّ

الّـذين أوليـائهم ٕا� وا�ّن إ<نس شـياط� من ã(ّال الباطلة الوساوس يراد
وأحّبوهم@/ اّتبعوهم

تعا�@: وقال
بعٍض ٕا� م ÔÎ ÔÉبع يوحيى نِّ ß"وا ا1ٕنِْس Ò�شياط عُدّواً Ø ãVن ِلُكّل َجَعلنا وكذلَک

/@١١٢ . ٦ ـ@ ُغروراً الَقول ُزخُرف

القـول ٕالقـاء ويراد أ<صـيل@/ ا¡ّق عن خارجاً يكون وما الباطل خُرف@: الزُّ
أوليائهم@/ قلوب ã| ٕاعتقاداً أو ك5ماً قلوwم من ي�ز الّذيى الباطل
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٦١ وحيى

:@ ã| Fك وكذباً@, ٕاف�اًء الوحيى عاء ادِّ ã|و ـ ٥
. ٦ ـ ء ãÏ Ò¾ ٕاليِه يوَح Ònو Ú ã�ٕا اُوِحيىَ قاَل أو كَِذباً ا7 Ò*َع ي Ò Ò�اف ن ÚW أظلُم وَمن

/@٩٣

ا� ع� ٕاف�اًء العـزيز@, ا� من الوحيى ٕا� الباطل الكذب قولَه فينِسـب أيى
بعنوان أو الو<ية عاء وادِّ النّبّوة بعنوان النسبة هذه كان سواء ٕاليه@/ وحيه ã| اXتعال

الغيبّية@/ إ<رتباطات مقام مطلق

الظلم@: مصاديق أعظم من الوحيى عاء ادِّ أّن LO@>و
ي@/ Ò�اف ن ÚW أظلُم وَمن

أ@كاذيب اXتعال العزيز ينسب@ٕا�@ا� Øj ٕاG×يّاً@وارتباطاً@روحانيّاً, مقاماً فٕاّنه@يّدعيى
عباده@/ wا ويُضّل عنده@, من

وآله@: عليه ا� Øالنبيّ�ص� kخا رسوله مورد ã| تعا� قال
. ٦٩ الَوت�ـ منه َلقَطعنا Øj� Ò̈با منُه قاويل1َٔخذنا ا1ٔ بعَض َعَلينا ل تَقوَّ ولو

/@٤٤

وتgيل الوحيى ٕا[ام القرآن@قبل عن@قراءة عليه@وآله @ا� Øص� رسول@ا� يى Ôu بل
تعا�@: بقوله اXأموريّة

. ٢٠ ـ ÓFِعل ãæِزد َربِّ وُقل َوحيُه ٕاليَک Ï ÒÉيُق أن قبِل ِمن بالقرآن َتعَجْل و1
/@١١٤

@كيفّية@الرسالة@وIريف@خصوصيّة ã|@ا¦ايل@ٕا�ا¢الف� عن شديداً @uياً يى Ôuبل@و
تعا�@: فقال ٕاليه@, يوَحي الّذيى الوحيى من

ذوَك Ò ÚH1 وٕاذاً ه Òغ َعَلينا َ يى Ò�ِلتَف ٕاليَک أوَحينا اّلذيى َعن َليفِتنونََک كاُدوا وٕان
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وحيى ٦٢

Çياِة Ò¡ ا ِضْعَف ْقناَك ذَ ٔ1َ@ ٕاذاً َقليً+ َشيئاً م ßzٕال َتركَُن ِكْدَت َلَقد ـتناَك َثبَّ أن ولَْو1 خليً+
/@٧٣ . ١٧ ـ اFÒXت وِضْعَف

وضبطه @وحفظه الوحيى @ٕاجراء ã|@ضعيف [ايل @مورد ã|@رسل�Xا سيِّد حال فهذا
اGوي واتّباع الغرور من با� نعوذ فيه@, تعّمداً ويف�يى كذباً يّدعيه مَن فكيف التاّم@,

والشيطان@/

تعا�@: قال اّتباعه@, وتكليفNب ٕالزام فيه الوحيى ـ ٦

. ١٠ ـ oَعظ يَوٍم َعذاَب ã Ùèَر َعَصْيُت ٕان أخاُف ã Øæ ٕا Ú ã�ٕا يوَحي ما ٕا1ّ ِبُع أتَّ ٕان
/@١٥

/@١٠٩ . ١٠ ـ ا7 كَُم ÒJ Ø,ح Ö ß6واص ٕالَيَک يوَحي ما ِبْع واتَّ
/@٤٣ . ٤٣ ـ oُمستق Íاٍط ß¼ Ò*َع ٕانََّک ٕاليَک ُأوِحيىَ باّلذيى فاسَتمِسْک

/@٢ . ٣٣ ـ َخباً َتْعملون ]ا كاَن ا7َ ٕاّن ربَِّک ِمن ٕالَيَک يوَحي ما ِبع واتَّ

,@Í½البـ مشاهدة من أقوي وهو بالقلب@, ¾Îوداً يوجب الوحيى أّن LO@>و
باطن ã| ويؤّثر اليقينّية@, بالبص�ة إ<نسان يدركه القلب و¾Îوُد الصوت@/ اسBع ومن

شّک@/ يدخله > قاطعاً عميقاً أثراً إ<نسان

راجعه@/ ـ اXعلوم عند با¡ضور العلم عن عبارة ال¿Îود ٕاّن ¾Îد@: ã| وقلنا

:@ ã| Fك والعبودّية@, بالوظيفة العمل ã|و ـ ٧
@كاِة الزَّ وٕايتاَء لوِة الصَّ وٕاقاَم اِت Öـ Òòا ِفْعَل م ß Öz ٕالَ وأْوَحينا ـًة@/// Ú_أ وَجَعلناُهم

/@٧٣ . ٢١ ـ @عاِبدين َلنا وكانوا@

/@١٢٣ . ١٦ ـ َحنيفاً Òoٕابراه ِملََّة اّتبْع أن ٕاليَک أْوَحينا Ø Ôj
. ٦ ـ َمـيتًة يكـوَن أن ٕا1ّ َيطُعمـه طاِعٍم Ò*َع ماً رَّ ÔT Ú ã�ٕا فDأوِحيىَ أِجُد 1 ُقل

/@١٤٥
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٦٣ وحيى

ع� بالوحيى وتتشـّخص Øتتعـ� ا Ø̂ ٕا وإ<عتقـاديّة التكليفـيّة الوظائف فهـذه
واليق�@/ العلم ¡صول وسيلٍة أقوي الوحيى ٕاّن وقلنا أ<نبياء@,

:@ ã| Fك وا¡gة@, اXعرفة ã|و ـ ٨
/@٣٩ . ١٧ ـ آَخر اً ×Gٕا ا7ِ َمَع عْل ÒQ و1 gة ß¡ا ِمَن ربَُّک ٕاليَک أوَحي ا@ ØW ذلَک

ـ اZ1ٕان و1 الكتاُب ما َتدِريى ُكنَت ما@ أمرنا ِمن ُروحاً ٕاليَک أوَحينا وَكذلک
/@٥٢ . ٤٢

ا� من الوحيى ٕاّ< اXعرفة حّق معرفxا ٕا� سبيل > إ<G×يّة اXعارف و<@LOأّن
أو ترديداً ٕاّ< تزيد ف5 الرdيّة العلوم وأمّا ,@ Ø ãkالقل Ø ãاليقي� بال¿Îود وتعليمه وجّل عّز

شيئاً@/ ا¡ّق من ãتُغ� و< لصاح}ا@, ظنّاً
:@ ã| Fك اXتعالية@, إ<G×يّة ا¡قائق ã|و ـ ٩

رأيـ ما الفؤاُد كََذب ما@ أوَحي ما ٕا�عبِده فأوَحي Òæأوأد Ö�َقوَس قاَب َفكاَن
/@١٠ . ٥٣

أّن وسبق الفؤاد@, برؤية التفس� عليه ويدّل القلب@, ¾Îود هو الوحيى ٕاّن قلنا
ا¡قائق لرؤية يسـتعّد الّذيى وهو والنقاء@, واòلوص الطيب حال البالغ هو الفؤاد@:

/@ ّ إ<Gيى بالوحيى ال5ّهوتيّة
:@ ã| Fك واXرسل�@, ل5ٔنبياء والوحيى ـ ١٠

Òoٕابراه ٕا� وأوَحينا َبعده ِمن Ò�والنَّبيِّـ نوح ٕا� أوَحْيـنا F كَ ٕاليَک أوَحْيـنا ٕانّا
وُسلDَن وهاروَن ويونَُس وأيّوَب Ï»وعي وا1ْٔسـباِط ويَعقوَب َق وٕاسحى وٕاÊºعيَل
َعلَيَک Îم Ö½َنقُص n َوُرُسً+ َقْبُل ِمن َعليَْک َقَصْصـناُهم َقد وُرُسً+@ زبوراً داُوَد@ وآتينا

/@١٦٣ . ٤ ـ ÓD َتْكِل Ïºمو ا7ُ وَكلَّم
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وحيى ٦٤

ٍة ِمـرَّ ذو الُقـَوي َشديُد علَّمـُه يوَحي وحيىٌ ٕا1ّ هو ٕان ـَوي ÒGا َعن َينِطُق وما
/@٤ . ٥٣ ـ فاْسَتوي

/@٨٧ . ١٠ ـ ]½Íبيوتاً ا Ôgلَقوِم ءا َتبوَّ أن وأخيه Ïºٕا�مو وأوَحينا

oوتـفه ا¡Çقائق oوتعل الرسالة وظائف تبي� ã| وأتقyا وسيلة أقوي فٕاّن
ا� جـانب من ّ ا¡يى هو الدينـّية@: وا<�داب أ<حكام ٕا� وإ<رشاد ـيّة ×G>ٕا اXعارف

آخر@/ أمر غ�واسطة من اXتعال
كّل انxي ٕاذا@ َمنام@, برؤيا أو ملک@, ]خاطبة أو ك5م@, بٕاNاد البيان يكون وقد
من تامّة حّجة البيان ذلک يكون Ø(ح ,@ كالوحيى القلب ã| قاطع ونفوذ تأث� ٕا� مyا

تعا�@/ ا�
مـطلق وأمّا القلب@/ ã| ¾Îوداً أوجب ٕاذا يتحقّق ا Ø̂ ٕا اXتـعال ا� من وا¡ّجة
ã| ينفذ n ما وب�ُرسله ب�ا� Dف حّجة يكون ف5 وإ<لقاء@: والرؤيا وا¢اطبة ال«Êع

يوجب¾Îوداً@/ nو القلب
:@ ã| Fك اXتفّرقة@, اُ<مور ã| ل5ٔنبياء الوحيى ـ ١١

/@١١٧ . ٧ ـ َعصاك ألِق ٕا�موÏºأن وأْوَحينا

/@١٦٠ . ٧ ـ َجر Ò¡ا بَعصاك ْب ßÍÖÈhأن

/@٧٧ . ٢٠ ـ @بعباديى ßÌºhأن

/@٢٧ . ٢٣ ـ وَوحينا بأعُيننا الُفلَک اصَنِع ٕاليهأن فأوَحينا

/@١٠٢ . ١٢ ـ َلدvم ُكنَت وما@ ٕاليَک نوِحيِه الَغيب أنباِء ِمن ذلَک

ãçيأ وما اُ<مور من تقّدم وما باXعجزات يرتبط ما ã| الوحيى القبيل هذا ومن
وحا<tم@/ الناس باُمور يتعلّق وما

www.attaweel.com



٦٥ وحيى

:@ ã| Fك القرآن@, ã| عليه ا� صلوات لنبيّنا الوحيى ـ ١٢

/@٧ . ٤٢ ـ @لُتنِذر َعَربيّاً ُقرآناً ٕاليَک أوَحينا وَكذلک

/@١٩ . ٦ ـ به نِذركُم ُ1ٔ القرآن هذا Ú ã�ٕا وُأوِحيىَ

/@٣١ . ٣٥ ـ َيَديْه Ò�َب ا ßX قاً ُمصدِّ ا¡قُّ هو الكتاِب ِمن ٕاليَْک أْوَحينا والَّذيى

/@٤٥ . ٢٩ ـ الكتاب ِمن ٕاليک ُأوِحيىَ ما ُأتُل

/@٣ . ١٢ ـ الُقْرآن هذا ٕاليَْک أوَحْينا ا ß[ الَقَصِص َعلَيکأحسَن نُقّص ُن ÒL
العزيز ا� من النازل وهو عليه@, ا� صلوات ٕا�نبيّنا اُوحيى ا ØW hالكر فالقرآن

/@ Óومع� لفظاً معجز ٕانّه وسبق ومفاهيمه@, بألفاظه اXتعال
يكون أن Nب ا ØW ولوازمه@: الرسالة آثار من هو وما hالكر القرآن كان وØXا
ما أتقِن ِمن ٕاّن وقلنا الناس@, ã| ويُبلِّغها علzا يُعتَمد Ø(ح للرسـول@, ومتيقّناً قطعيّاً
من النازل وهو الفؤاد@, ã| النافذ القلب عند بال¿Îود ا5Xزم الوحيى اليق�هو يوجب

واسطة@/ ب5 تعا� ا�
مكاشفة@: ã| أو مَنام ã| رؤيا أو ملَک أو صوت بواسطة الKول Iقّق ٕاذا واليق�وأمّا التاّم إ<طمينان يتحقّق Ø(ح القلب@, ã| ¾Îود حصول ٕا� تنxيى أن من ف5بّد

الكامل@/

:@ ã| Fك التوحيد@, ã| الوحيى ـ ١٣

ـ فاعُبـدوِن أنا@ ٕا1ّ ٕالىه 1 أ@نَُّه ٕاليه نوحيى ٕا1ّ َرسوٍل ِمن َقبِلَک ِمن أرَسْلنا وما
/@٢٥ .@٢١

َربِّه ِلقاءَ  يَرجـو@ كاَن ن Òf واحد ٕالٌه كُم ×G ٕا ا Ú̂ أ @ Ú ã�ٕا يوَحي ِمْثُلكُم ÕÌ Ò¿ بَ أنا@ ا Ú̂ ٕا ُقل
/@١١٠ . ١٨ ـ صا¡اً َعَمً+ فلَيْعَمْل
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وحيى ٦٦

واسَتغِفروه ٕالَيه فاسَتقيموا واِحد ٕالٌه ٕاGكُم ا Ú̂ أ@ Ú ã�ٕا مثُلكُميوَحي ÕÌ¿ب أنا ا Ú̂ ٕا ُقل
/@٦ . ٤١ ـ

العـقليّة الوظائف أهّم وهو به@, وتعلّقه عرفانُه Ì¿للب Nب ما أّول والتوحيد
وبـه اXوجودات@, وبارٔي nالعوا ]بدأ إ<نسان يرتبط وبه إ<نسانّية@, اXعارف وأع�

/@ Ø ãçالذا والgال أ<بديّة السعادة Jصل
وإ<ستقامة العمل@له@, العبودّية@وخلوص ي5زمه @العقيدة@: ã|@التوحيد و<LO@أّن

الباطَن@/ الظاهُر يطابق Ø(ح طاعته@, ã| التامّة

:@ ã| Fك أ<ولياء@, غ� ا¢تلفة ل5ٔفراد الوحيى ـ ١٤
/@١١١ . ٥ ـ آَمنّا قالوا ã�وبَرسو ãè آِمنوا أن Ò� واريِّ Ò¡ ٕا�ا أوحيُت وٕاذ

/@٣٨ . ٢٠ ـ Ø Òoال ã| فاْقِذفيه التّابوت ã| اْقِذفيه يوَحيأِن ٕا�اُّمکما أوَحينا ٕاذْ

/@٧ . ٢٨ ـ موÏºأنأرِضعيه ٕا�اُّم وأوَحينا

يتحـقّق أن ف5@بّد إ<Gّية@: وا¡قـائق أ<حكام ٕاب5غ مورد ã| كان ٕان الوحيى
ا¡Çّق@, خ5ف جانب ٕا� يBيل و< اGوي عن ينطق > طاهر أم� رسول بوسيلة

تعا�@/ ا� من تامّة حّجة ليكون
بوسائطUتلفة@, Iقّقه ã|@ف5@ٕاشكال عرفّية@اجBعّية@: شخصّية@أو @موارد ã| وأمّا
عـباده مورد ã| تعا� منه لطف وهذا ص5حهم@/ فيـه ما ٕا� هدايxـم منه اُريد ٕاذا

منه@/ اXتوقّع� اXتوّجه�ٕاليه
َرسـو1ً ُيرِسَل أو ِحجاٍب َوراء ِمن أو َوحياً ٕا1ّ ا7ُ ُيَكلَِّمـه Ìأن Ò¿ ِلبَ كاَن وما 

/@٥١ . ٤٢ ـ oحك Õoعل ٕانَُّه يشاُء ما بٕاذِنِه فيوِحيىَ

الك5م فيشمل كان@, Lو ّ القلبيّة@بأيى النيّة Ùالباطن@ويب� عن ز ß�ُي ما هو الك5م@:
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٦٧ وحيى

بواسـطة الظاهر أو ,@ ّ اXعـنويى والك5م ,@ Ø ãتكوي� بٕاNاد والك5م والصوت@, با¡روف
وغ�ها@/ ٕانسان@, أو ملَک

فٕاّن الكرZة@, ا<�ية ã| اXذكورة الث5ث بالصور ٕاّ< ب¿Ìاً ا� يكلِّم أن فيستحيل
ّ الظاهريى وا�هاز ,@ Ø ãkالقل Ø ãالباط� ا�هاز Iـقّق ٕا� Jـتاج ّ الظاهريى ّ يى اXادِّ الك5م
Tدوديّة توجب اُ<مور وهذه واGواء@/ اXكان من خارجيّة أسباب ووجود للتكّلم@,

اXتعال@/ ا� ٕا� ينَسب و< اXتكّلم@, ã| وحاجة وفقراً

يقيناً يوجب قلبشخص ã| منظور أمر ٕالقاء عن عبارة ٕانّه فقلنا :@ الوحيى وأمّا
القلب > Ø ãæالروحا والقلب الباطن ã| ÒTويُل Ø ãæروحا أمر إ<لقاء وهذا له@, و¾ÇÎوداً

اXتعال@/ ا� ٕا� ُينسب أن Wكن وهو ,@ Ø ãæÊ»ا�
الكاملة اXصاديق من وهو حجاب@, وب5 واسطة ب5 عبَده ا� oتكل فالوحيى

اXتعال@/ ا� من للك5م التامّة
بل ء@, ãÏ¾ واسطة ب5 اòطاب يكن n ٕاذا فهو ا¡جاب@: وراء من الك5م وأمّا
فالك5م أخري@, وسيلة أو وكلFت ألفاظ أو ملَک بواسطة اÇòارج ã| ز Ò�ُوي يوَجد

مyا@/ بأحد اòارج ã| يظهر حينئذ

ّ إ<Ç×Gيى للك5م ومرآًة Ó�Vو مَظهراً الواسطة تكون أن Nب الصورة هذه ã|و
كالقرآن وهذا الك5م@, ٕاّ< ُتِريى > فهيى وخصوصّية@, موضوعيّة Gا تكون أن دون من

ملَک@/ أو Ø ãkالن بوسيلة الظاهر ا£يد
وباعتباره , ٌ وحيى عليه@وآله: @ا� Øص� Ø ãkٕا�الن@ َ أ@ّنه@اُوِحيى فالقرآن@الكرh@باعتبار

تعا�@/ � ك5م الناس@: ٕا� ونسبته اòارج ã| ظهوره

مأمور وهو ملَكاً@, أو ٕانساناً الرسول يكون أن من أعّم الرسول@: ٕارسال وأمّا
فهو به@: ومأموراً بيانه ã| أميناً كان ٕاذا الرسول فهذا الناس@, ٕا� وٕابرازه الك5م بٕاب5غ
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وّد ٦٨

رواية@/ أو وحياً ٕاليه ٕالقاؤه كان سواء اXتعال@, ا� ك5م يرويى
الصورة ã|وضوعّية/@وXإ<ستق5ل@وا ع�@Lو الرسول ي5حظ الصورة: @هذه ãLف

بذاته@/ ملحوظ وغ� ومرآًة فانياً كونُه الثانية@:
كلFت أقسام لبيان هيى ا Ø̂ ٕا الكرZة@: ا<�ية ã| الث5ث الصور هذه أّن LO و<

مyا@/ واحد ã| يتصّور ا Ø̂ ٕا والوحيى اXتعال@, ا�
تفس�مع�الوحيى ã|وكذلک ية@, تفس�ا<� ã| Ìين Ø»فXا كلFت اضطربت وقد

للمتدّبر@/ كفاية بيّنّاه ما ã|و وحقيقته@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وّد@:

ٕاذا كان@, ذاك أّن ووِددُت أحببـته@/ وِددُته@: ـّبة@/ ÒT ع� تدّل كلمة وّد@: ـ مقا
ف5ن@/ َوديُد وهو الَودادة@/ ã Ø�¦ا ã|و الُوّد@/ ا¤بّة ã|و bيعاً@/ Fzف ,@ أَودُّ [ّنيَته@,

ØËÉبال وِوّد ا¡ّب@ُوّد من وقالوا وضّمها@/ الواو بفتح ,sص وّد@: ـ إ<شتقاق@١١٠
ٕايتاداً@/ أوتدته يقولون@: ا¡جاز وأهل َوتداً@, أِتده الوِتد وتَدت :@o] وتقول /@Ì»والك
Çbع وأ<ُوّد@: َمفعلة@/ وّدة ÒXوا واددته@/ مصدر الِوداد وكأّن متقاربان@, والِوداد وّدة ÒXوا

وأ<ُشّد@/ ّد كالشُّ ُوّد@,

وِددت وّدة@/ ÒXا Ëº>ٕوا أحببـته@/ وُوّداً@: َوّداً تِعب باب من ه أَودُّ وِددته ـ مصبا
حكاها بفتحتـ�@, أَودُّ وَددت لغة@: ã|و [ّنيـته@/ ووَدادًة@: وّداً@, أيضاً أَودُّ كذا كان لو
وفتحها@: الواو ØËÉب ووّد وِوداداً@/ ة مُوادَّ وواددته الب½Íيّ�@/ عند غلط وهو ãSالكسا
@كر الذَّ فيه يستويى ّب@, ßT أيى َودود وهو Iبَّب@, ٕاليه@: د وتَودَّ عبدوّد@/ يى Ød وبه ,@sص

واُ<ن?@/
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٦٩ وّد

ع� عني�@, ÒXا من واحد كّل ã| ويستعمل كونه@, ã Ù�]و ء ãÏ¿ال بّة ÒT الُوّد@: ـ مفر
ه@/ تَودُّ ما حصول يى ÙÎ¿ت هو ã Ù�¦ا ٔ<ّن مع�الُوّد@, يتضّمن ã Ù�¦ا أّن

الطباع ميل يوجبه Dف يكون ا¡ّب أّن والُوّد@: ا¡ّب ب� الفرق ـ ٩٩ الفروق
ف5ناً اُحّب تقول@: أ@نّک تري أ< فقط@, الطباع ميل جهة من والِوداد bيعاً@/ وا¡gة
ٕاذا ,@ ã� كان ذاك أّن أَوّد وتقول الص5ة@, أَوّد تقول و< الص5ة@/ اُحّب وتقول وأَوّده@,

ة@/ ومَودَّ ُوّداً الرجل وأَودُّ ِوداده@, [ّنيَت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وعموميّة ضعيفة مرتبة وهو ء ãÏ¾ ٕا� [ايل هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
وا¡gة@/ الطبيعة ع�أساس شديد [ايل فيه يكون Dف يستعمل ا¡ّب فٕاّن ا¤ّبة@/ من
جـهة@, ٕا� ما [اي5ً فيه فٕاّن ,@ ã Ø�¦ا موارد ã| اXاّدة تستعمل قد العنوان وwذا
Qّوزاً@/ فيكون وٕاّ< مصاديق@أ<صل@/ من فيكون جهة@ا¦ايل: ٕا�مطلق النظر كان فٕاذا

/@٦٩ . ٣@ ـ ُيِضّلوَنكُم لَو الِكتاِب أهِل ِمن طائفٌة ْت ودَّ

/@@٨٩ . ٤ ـ@ َسواءاً فتكونوَن َكَفروا @F كَ َتكفرون لَو َوّدوا

/@٩ . ٦٨ ـ@ فُيْدِهُنون ُتدِهُن لو وّدوا

/@١ . ٦٠ ـ@ ة َودَّ ÒXبا ٕالzم ُتلقوَن أولياَء @كُم وَعدوَّ يى عُدوِّ 1@تتِّخُذوا

Ò�وغ الكافـر فٕاّن بالطبع@, يكون ا Ø̂ ٕا اXوارد هذه ã| اُ<مـور هذه ٕا� ا¦ايل
يكون أن ويَوّد جنسـه يBيل@ٕا� مyم كّل با�@: اXؤمن الّرجَل اXسلم@واXداِهَن@وكذلک
معا¾Îم ã| بيyم Dف اخت5ف و<@يوجد سواًء فيكونون برناVه@, ã|و مثله ا<�خرون

/@ Ø ãæروحا مس� ã| إ<نسان كان ٕاذا@ وهكذا /@ ّ الدنيويى
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وّد ٧٠

تعا�@: قوله ,@ ّ الطبيعيى ا¦ايل ذلک ومن
/@٣٠ . ٣ ـ َبعيداً أَمداً وبينُه بيyا أّن لَو َتودُّ ُسوٍء ِمن عِمَلْت وما

/@٧ . ٨ ـ َلكُم تكوُن ْو@كَِة الشَّ ذاِت Ò Öَغ أّن وَن َوتََودُّ

/@٩٦ . ٢ ـ َسنَة ألَف ر يُعمَّ لَو أَحُدُهم يََودُّ

/@١١ . ٧٠ ـ ِبَبِنيه يومئٍذ َعذاِب من َيفتديى لَو الُمْجِرُم َيودُّ

/@٨٢ . ٥ ـ َنصاَري ٕانّا قالوا اّلذين آَمنوا لّلذيَن ة َمودَّ م Òwأقر وَلَتِجَدنَّ

ء Vيى من أو ا¡رب@, با�<ت Vهَّزين قوم من أو سوء@, من والتحّرز التبّعد فٕاّن
لكلِّ مطلوب ّ طبيعيى أمر كانت@: وسـيلة ِّ بأيى إ<بت5ء شـديد من أو واXوت@, أ<جل

وقدرته@/ [كّنه Tدودة ã| فرد

مضافاً أقّل@, وزينxا بالدنيا وتعلّقهم أشّد@, فzم الروحانيّة فٕاّن النصاري@: وأمّا
أ<@كرم@/ ورسوله ا� روح باXسيح آمنوا م Øu@أ ٕا�

طبعه يقتضـيه ما ٕا� ا¦ايل و]ع� ا¡سـ�@, ا� أÊºء من فهو الَودود@: وأمّا
ا�Fلّية@/ الذاتيّة صفاته حسب وع�

تعا� فيه فقر و< بوجه@, فzا Tدوديّة و< كلُّها@, كرZة bيلة صفاته كانت وØXا
يوّد أن وصفاته ذاته كFُل ãÏÉفيقت اXطلق@: والقادر nالعا وهو ضعف@, و< حاجة و<
ÏÉقتÇ[و بذاتـه اXطلق الَودود فهو للخلق@/ ٕاحسان كّل ٕا� ويBيل خ� كّل وJّب

مورد@/ كّل ã| صفاته

/@٩٠ . ١١ ـ َودود Õoَرح ã Ùèَر ٕانَّ ٕاليِه توُبوا Új َربَّكُم واسَتغِفروا

الَعـْرِش ذُو الَودوُد الَغـفوُر وهَو وُيعيُد ُيبِدٔيُ هو ٕانَّه َلَشديٌد َربَِّک َبطَش ٕانَّ
/@١٤ . ٨٥ ـ الَمجيد
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٧١ وّد

ãÏÉيقت َودود كّل من الِوداد فٕاّن الرحo@والغفور@: يى Òd إ بعد إ<Ëºال¿Ìيف ُذ@ِكر
رفع وبعد وكيفاً Ó ØFك ا¤ّل ã|الطلب مقدار وMسب اXورد اقتضاء ع�طبق يكون أن

اXوانع@/
يصلح Ø(ح والتوبة@, إ<ستغفار لزوم مورد ã| الِوداد يذكر اُ<و�@: ا<�ية ãLف
الصورة هذه ã|و الُوّد@, لتعلّق وإ<قتضاء والطلب التوّجه ويوجد اXانع ويرتفع ح)Øا¤ّل التوبة@, Iقّق بعد والشفقة� ا¡نّة وظهور الرأفة ã Ø�Q �وهو الرaة يوجد أن يلزم

الوداد@/ يظهر

وينمحيى الغفران يتحقّق أن فيلزم والشّدة@, البَطش بعد يذكر الثانية@: ا<�ية ã|و
الوداد@/ Øيتج� Øj البطش@, أوجب ما

ا¡س�@, صفاته مظاهر م Øu@>ٔ وأوليائه@, الصا¡� عباده ã| Øتتج� الصفة وهذه
الوداد صفة نفسـه ã| يتحقّق العليا@: لصفاته ومظهراً حقيقيّاً عـبداً كان ٕاذا فإ<نسان
الطاهر وقلبه Ø ãæالروحا ]قتÏÉباطنه ٕالzم اò�وإ<حسان ّب ÔJو ٕا�اòلق بالنسبة

ا�ميلة@/ وصفاته
/@٩٦ . ١٩ ـ ُوّداً ُن ×a الرَّ م Ô ÒGسَيْجعل الّصا¡اِت وَعِملوا آَمنوا الَّذيَن ٕاّن

تعا�@: قال ,@s ]ع�الصَّ الَوّد وأمّا
ـ Ìاً Ö» ونَ وَيعوَق يَغوَث و1 ُسواعاً و1 َوّداً َتذُرنَّ و1 َتكُم ßGآ تََذُرنَّ 1 وقالوا

/@٢٣ . ٧١

ã Ùæكأ Ø(ح َوّداً ã� ِصف حارثـة@, بن Xالک فقلت :@ ãkالكل قال ـ ٥٦ أ<صنام
عليه �نُِقش� ُذِبر قد الرجال@, من يكون ما كأعظم رجل ثاَل ß] كان قال@: ٕاليه@؟ أنظُر
وب�يديه قَوساً َتنّكب وقد َتقّلده@, قد سيف عليه باُخري@, ُمرتٍَد ّلة@, ÔM ر ß Øðُم ُحلَّتاِن@,

نَبل@/ فzا �َجعبة� وَوفَضة لِواء فzا َحربة
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ودع ٧٢

والشام� ب�اXدينة Dف وسيٌع �واٍد القُري ٕا�واديى َوّداً عوُف فحَمل ـ ٥٥ ص
به@/ يى Ø Ôdمن أّول @,@فهو عبَدَودَّ ٕابنه يى Ødو @Sد� Ø ãèغر Ø ã�Ê¾ ã|@بلدة� نْدل Òا� ه@بُدومة فأقرَّ

أ<صنام@/ من اXواّد تلک راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ودع@:

َدْع@/ ومـنه تركه@, وَدعه@: والتخلية@/ ال�ك ع� يدّل واحد أصل ودع@: ـ مقا
متَِّدع: ورجل ما@ُينِصب/ معه يُ�ك كأ ّنه@أمر فض@, Òòا َعة: الدَّ ومنه عته@توديعاً@/ ومنه@ودَّ
السا@كن@/ الرجل والَوديـع@: تكّلـف@/ غ� من واِدعاً ء ãÏ¿ال نال وقد راحـة@/ صاحب

واXتاركة@/ ة Ò¡صاXا واXواَدعة@:
حذفت Ø Òj ومن Ì»الك اXضارع وأصل تركته@/ َوْدعاً@: أَدُعـه وَدعتـه ـ مصبا
العـرب أّن النحاة وزعمت م�@: اXتـقدِّ بعض قال ا¡لق@/ حرف Xكان فتح Øj الواو

ã|و بالتخفيف@/ ـ َربُّک َوَدعَک ما ـ وقرٔي الفاعل@/ ÒËºوٕا ومصدَره يَدُع ãÏÈما أماتت
الكلمة هذه ُرويت فقد تركهم@, عن أيى ا�معات@, َوْدعهم عن قوم Ú Ò� ß Òxلَين ا¡ديث@:
ã| ãÏÈاXا جاء وقد ٕاماتة@, يكون فكيف القّراء@, طريق من ونقلت العرب@, أفصح عن
توديعاً@, عته وودَّ /@Ì»بالك الِوداع Ëº>ٕوا صا¡ته@, موادعة@: ووادعته أ<شعار@/ بعض
مفعـولة@/ ]ع� فعيلة@: والَوديعة سـفره@/ عند تشـيّعه أن وهو بالفتح@, الَوداع Ëº>ٕوا
من واشـتقاقها ودائع@, وbعها وديعة@, عنده ليكون ٕاليـه دفعته ماً<@: زيداً وأودعت
ã| الفعل لكّن أ<ضداد@, من الفعل فيكون وديعة منه أخذته أو الراحة@, وهيى الدعة@,
الدال ØËÉب زيد وُدع وقد Jفظـه@/ وديعة له دفعـته ماً<@: واسـتودعته أ¾Îر@, الدفع
الواو@/ عوضمن واGاء العيش@, وخفض الراحة وهيى وإ<Ëºالدعة َوداعة@, وفتحها@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٧٣ ودع

والتحقيق@:
ٕاليه@/ التوّجـه وعدم ء ãÏ¾ عن النظر ¼Íف هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن

واòفض@/ النفس@, ã| والسكون والراحة@, والتخلية@, ال�ك@, آثاره@: ومن
ء ãÏ¾ عن النظر ¼Íف بعنوان مyا كّل لوحظ ٕاذا واòفض والتخلية وال�ك

أ<صل@/ مصاديق من يكون ٕاليه@: التوّجه وعدم

وهو إ<ستقرار@, قبال ã| ,@hالكر القرآن ã| اXاّدة ٕاستعFل أ<صل@: ع� ويدّل
والتثّبت@/ ]ع�ا¦كّن

أمـانة عـنده@, ليكون غ�ه ٕا� يدفع Dف الوديعـة@: تستعمل اÇXناسـبة وwذه
وحراسته@/ حفظه عن ان½Íف قد اXال صاحب فكأّن وTفوظاً@,

عليه@, صا¡Çا ]ا الزائد عن الطرفـ� ان½Íاف اXصا¡ـة@: ]ع� اXوادعة ã|و
به@/ Fxورضاي

والسكون@/ الراحة ويلزمه إ<ن½Íاف@, اختيار إ<تّداع@: ã|و
وأ<ُنس اXصاحبة عن وان½Íاف َوداع ã| غ�ه أو نفسـه جعل التوديع@: ã|و

والرفاقة@/

/@٤٨ . ٣٣ ـ ا7 َع* وتوكَّْل أذاُهم َوَدْع Ò�نافقXوا الكاِفريَن ُتِطِع و1

الكـافرين ٕايـذاء واXراد مyم@/ أ<ذي عن التوّجـه وقطع النـظر ¼Íف يراد
عن وإ<جتناب اُموره ã| اXتعال ع�ا� التوكّل ال5ّزم بل ٕاليه@/ يتوّجه ف5 واXنافق�

أذًي@/ جان}م من ذلک أوجب وٕان ٕاطاعxم@,
/@٨٩ . ٤ ـ F@ َكَفروا كَ َتكُفرون لَو َوّدوا@

/@٣ . ٩٣ ـ Ò* َق َوما َربَُّک َعَک ودَّ ما َسَجي ٕاذا واللَّْيِل حي والضُّ
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ودع ٧٤

جعل والتـوديع@: وتشـديد@/ تضييق :@� والقَ ا<سـتقرار@/ ٕا� جريان جّو@: السُّ
وا¦ايل@/ التوّجه عن وانقطاع ان½Íاف ã|شخص

التوّجـه عن شخص ¼Íف فٕاّن والليل@: الضحي ذ@كر يناسـب اXعـ� وهذا
أن ٕا� الظ5م واستي5ء الليل كحدوث واللقاء@: البسط بعد قلبه ã|قبض حالة وٕاNاد
لطلوع يسـتعّد Ø(ح للنفس@, والسكون والراحة الفـراغ ويتحّصل ويسـتقّر@, يتثّبت

الفجر@/

ا� جانب من التوّجـه وانقطاع إ<ن½Íاف فٕاّن الَوْدع@: دون بالتوديع والتعب�
ورحيميّـته لطفه خ5ف ع� وهو Wكن@, غ� اXرسـل�@, ل5ٔنبيـاء أو ٕابتداًء اXتعال

وحgته@/ وربوبيّته
ص5حهم بلحاظ عـباده مورد ã| والتوّجـه النـظر ٕا¼Íاف منـه يقع قد نعم

الروحانّية@/ ل5ٕفاضات وٕاعدادهم نفوÎºم وتgيل تربيxم ÏÉو]قت
/@٢٤٥ . ٢ ـ وَيبُصُط َيقِبُض وا7

/@٩٨ . ٦ ـ وُمسَتوَدع fستَقرٌّ واحدٍة نَفٍس ِمن أنشأ@كُم الَّذيى وهَو

ã| ُكلٌّ وُمْسَتوَدَعها@ ها ُمْستَقرَّ وَيعلُم ِرْزُقها ا7ِ Ò*َع ٕا1ّ ا1ْٔرِض ã| دابٍَّة ِمن وما
/@٦ . ١١ ـ ُمب� @ِكتاٍب

يقال@: موضوع@, عن والتوّجه النظر و¼Íِف و[ايل@ٕا�الودع طلب إ<ستيداع@:
ويقابله تكوينيّاً@/ أو ٕاراديّاً الطلب كان سواء ا<ن½Íاف@, واستدعي طلب ٕاذا استوَدع

ويقّر@/ يتمكّن أن طلب ٕاذا استقّر يقال@: وا¦كّن@, القرار طلب وهو إ<ستقرار
يُستوَدع, ومَن ٕاËºمفعول@]ع�من@ُيسَتقّر اُ<و�@كاXستَقّر: ا<�ية ã|@ستوَدعXوا
التوّجه@والنظر عن مصداقاً@ل5ٕن½Íاف فيكون َودع@وان½Íاف@, ã| كونه @يُطلب الّذيى أيى
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٧٥ ودع

ء@/ ãÏ¾ ٕا�
ء@/ ãÏ¾ ع� وتثبّته و[كّنه قراره يُطلب الّذيى هو اXسَتقّر@: أّن Fك@

وكـذلک فـإ<ستقرار الواحدة@: النفس من بإ<نشاء مربوطاً oالتقس كان وØXا
به@/ يتعلّقان إ<ستيداع

اُنِشئت ã(ّال أ<ّوليّة وخلقته أ<صيلة فطرته ع� ويتمكّن يتثّبت من فاXستَقْر
واحدة@/ زكيّة طاهرة نفس من

أ<صيلة@/ وفطرته Ø ãçالذا مقامه عن ومنحرفاً فاً ßÍ½من يكون من واXستوَدع
وإ<ختيار@, الطلب جهة ٕا� ٕاشارة ا£ّرد@: دون إ<ستفعال بصيغة التعب� وأمّا
ٕامّا الطريقـ�@: أحد وOتار يطلب صافية@, سليمة ع�فطرة تكّونه بعد إ<نسان فٕاّن
عن وإ<Lراف والباطل ـ5لة والضَّ الغوي طريق أو وا¡ّق@, والّس5مة اGدي طريق

فطرته@/

الفطرة@, ع� والقرار إ<ستقامة بعد مرحلة أّول فٕاّن الودع@: ]اّدة التعب� وأمّا
إ<ن½Íاف بعده@يشتّد Øj السليمة, الفطرة هو الّذيى ا¡ّق عن والتوّجه النظر ¼Íف هو

مرتبة@/ بعد مرتبة وإ<Lراف
ع� فكلّها البعـيدة@: والوجـوه الضعيفة إ<حB<ت من التفاسـ� ã| ما وأمّا
ا<�ية ٕاّن تفس�@: ã|شاهدت ا ØWوالعجب الكلمة@/ د<لة وع�خ5ف ا¡قيقة@, خ5ف

اXتشاwات@/ من الكرZة
Tّل واXراد اXفعول@, صيغة ع� مكان Ëºٕا فzا فالكلمتان الثانية@: ا<�ية وأمّا
مستمّراً عyا وأعرضوا ان½Íفوا ٕاذا استيداعها وTّل مكان@, ã| استقّروا ٕاذا استقرارها

موقّتاً@/ أو
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ودق ٧٦

ا¡يوانـات Wأ@ك فٕاّن اXفعولّية@, ع� اXورد هذا ã| الكلمت� aل و<@يناسب
كون من قبله ]ا الك5م هذا <@يرتبط وأيضاً أ<ّولّية@, ع�خلقxم ومستقيمون ثابتون

تعا�@/ ع�ا� أرزاقهم
واXوقف@/ با¤ّل ع�العلم متوقّفة أ<رزاق إعطاء أّن LO@>و

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ودق@:

َوْدقاً@/ به أِنست ٕاذا به@, وَدقُت يقال@: وأَنَسة@/ ع�ٕاتيان تدّل كلمة ودق@: ـ مقا
ٕاذا فيه يقـف اXكان :@ ãkالظَّـ ومَوِدق آِنساً@/ فيه تَقـف الّذيى واXكان Ø ãçأXا وِدق@: ÒXوا
ر Ôa ُنَقط شّذ@: ا ØWو ال«Êء@/ من ء Nيى أيى يَِدُق@, ٔ<@نّه اXطر@, والَوْدق@: الشَجرة@/ تناول

الع�الواحدة@/ ã| رج ÒH
أيى ,@ ßَودق� ذات وَحرٌب وهّينه@/ شديده كّله@, اXطر الَوْدق@: ـ ١٩٨.٥ الع�
ودَقْت يقال@: Fَّوقل واِدقة@, وَسحابة ,@ ßشـديدت� ßمَْطَرت� ذات بسحابة تُشـبّه شديدة
توصف حاِفر ذات وكّل /@ ØÌ¿ال ك Ò�مع وِدق@: ÒXوا الyار@/ نصف حّر والَوديقة@: تِدق@/
واستودَقْت@/ وأودَقْت الفَْحل@, ع� حرَصْت أيى ِوداقاً@, تَوَدق وِدَقْت وقد بالوديق@,

دغ@/ الصُّ وُعروق الع� ã| يأخذ داء والَوْدق@:

الشـديدة@: للحرب ويقال كّله@/ اXطر الَوْدق@: الليث@: قال ـ ٢٥١.٩ الxذيب
أيى ء@, ãÏ¾ كّل ٕا� وَدَقْت ا Øu@>ٔ ا¡ّر@, شّدة الَوديقـة@: :@ ّ أ<صمعيى وعن َوَدق�@/ ذات

وصلت@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كان ٕاذا إ<تيان مصاديقه@: ومن نزول@/ ã|قرب هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
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٧٧ ودق

الشمس@, من النازل الشديد وا¡ّر النازل@, واXطر اُ<نس@, وكذلک تقّرب@, ã| نزوً<
ا¡Çافر ذات وتوّجـه العروق@, أو العـ� ã| وا¡رارة الدم نزول من ا¡مـر والنقاط

ء@/ ãÏ¾ ٕا� تسفّل ã|قرب وهو والدنّو الفحل@, ٕا� وميلها وحر¼Îا
فراجع@/ ,@Ftادفا�ب�م الفرق واXطر@: الغيث ã| وسبق

والKول@/ القرب جهة الودق ã| في5حظ

ُرج Ö ÒO الَوْدَق ي Ò Ò�ف ُر@كاماً@ علُُه ÒN Øj َبيـنَُه يؤلُِّف Øj َسحاباً يُزجيى ا7 أنَّ تََر nأ
/@٤٣ . ٢٤ ـ ِخ+لِه ِمن

عـلُه Ö ÒNو َيشاء@ كيَف@ Êء@ Ú»ال ã| فَيبُسطه @سحاباً@ Ôفُتثـ ياَح الرِّ ُيرِسُل اّلذيى ا7ُ
/@٤٨ . ٣٠ ـ ِخ+له ِمن ُرج ÒO الَوْدق ي Ò Ò�َف @ِكَسفاً@

]ع� ِكْسَفة@: والِكَسفbع بعضع�بعض@/ ء ãÏ¾ Qّمع وهو �ا@ِكمXا @كام@: الرُّ
مطلوبة@/ غ� صورة ٕا� الكّل عن اXتحّولة القِطعة

Øj اXتفّرق الّسحاب أّن ٕا� ٕاشارة يرادفه@: وما اXطر دون بالَودق هنا والتعب�
يصـ� كيف الرياح@, Pريان ِكَسفاً Øj منبسطاً Êء Ø»ال ã| كونه أو �ا@كمXا Øj اXتجّمع

َمزارعهم@/ ومن الناس من وقريباً نازً<

حجراً أو ماءاً كان سواء غ�ه@, أو سحاب من Êء Ø»ال من يKل ما ]ع� واXطر
بالودق@/ Uصوص غ� فهو غ�Yا@, أو

وإ<غاثة@/ إ<نقاذ جهة فيه ي5حظ الغيث أّن Fك@
اXطر نزول Øj وترا@كمه@, وQّمعه وسوقه الّسحاب مورد ã| مناسباً الودق فكان

منه@/ واXزارع الناس واستفادة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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وديى ٧٨

:@ وديى

أو ب ßÍÉليـ الفرس وَدي ـ اُ<و� منقاسـة@: غ� كلFت ث5ث :@ وديى ـ مقا
الرجَل وَديت ـ والثانية /@ كاÒXذيى إ<نسان من Oرج ماء :@ الَوْديى ومنه /@ Òأد� ٕاذا َيبول@,

الُفس5ن@/ صغار :@ ّ الَوِديى ـ والثالثة ِديًة@/ أِديه

ياع@/ والضَّ ا5ÒGك من باب ٕا� اXع�وصار Ø�تغ ز@: ß ÔY وٕاذا

بدل هو الّذيى اXال وليّـه أعطي ٕاذا ِديـَة@, يَِديـه القتـيَل القاتل ودي ـ مصبا
القتيَل ِد أ<مر@: ã|و ِوعدة@, مثل ِودية وأ<صل عوض@, واGاء Tذوفة وفاؤها النفس@,
باXصدر@, تسمية ِديًة@, اXال ذلک يى Ùd Øj ِده@, قلت وقفَت فٕان غ�@, > مكسورة بدال
أخذ ٕاذا افتـعل@, ع� Ø ãالو� واتّدي وِعدات@, وِعدة وهبات ِهبة مثل ديات@, وا�مع
منفِرج كّل وهو ,@ الواديى اشـتقاق ومنه سال@, ٕاذا ء@: ãÏ¿ال ووَدي بقتيله@, يثأر nو الدية
قريب موضع الُقري@: وواِديى أودية@/ وا�مع للسيل@, منفذاً يكون آ@كام أو جبال ب�
بعد Oرج ثخ� أبيض ماء :@ والَوْديى الشـام@/ جهة من ا¡اّج طريق ع� اXدينة من
Çفِّف@/ ÔO وغ�ه مشّددات@, Ø ã�Xوا واXذيى الوديى :@ ّ أ<مويى قال ويثقل@/ Oفّف البول@,
,@ يَِديى جُل الرَّ ودي يقال أ¾Îر@/ وهذا Uّففان@, وا<�خران مشّدد, Ø ã�Xا أبو@عبيدة@: وقال
أيى موٍد@, غ� وبع� مُوٍد@/ فهو هلک@, ٕاذا وأوَدي@, َوْديه@/ خرج ٕاذا قليلة@: لغة وأوَدي

َمعيب@/ غ�
هلک ,@وأوَدي@به@@اXوتُ , ف5ن : Yز,@وأوَدي اGالک@بغ� وَدي : ÔXالع�@٩٨.٨@ـ@وا
Ø ãTا¡قي واXصدر ما@يُستعمل@, وقّل الَوَدي@بالتخفيف@, من@ذلک وٕاËº@ا5Gك أهَلكه@, أيى
مَنفذاً@/ أو يل للسَّ مَسلكاً يكون وت5ل وآ@كام جبال ب� مَفرج كّل :@ والواِديى إ<يداء@/

ِديته@/ أّدي ف5ناً@: ف5ن وَدي وتقول@: للغرس@/ يُقلع الّذيى النخل فَسيل :@ ّ والَوديى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٧٩ وديى

والتحقيق@:

ا�ريان من اXع�نوع وهذا امتداد@, ã| بسط هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
اXطلق@/

الواديى له ويقال ا<رتفاعات@, ب� ا<نفراج بسـط ã| امتداد مصاديقه@: ومن
السابق ã|@الناس وكان بالقّوة@, له رًي ÒV يكون أو ماء فيه كان سواء ب�ا�بال اXمتّد
حوالzا@, فzا فzا,@ويزرعون@ويَفلحون اXاء أ<ودية@بلحاظ@وجود @أطراف ã|@يسكنون

النيل@/ واديى ومyا
من Wتّد أثر فكأ@نّه القتل@, أثر ã| ٕايتاؤه ال5ّزم اXال وهو ية الدِّ مصاديقه@: ومن
/@ ّ الَوِديى له ويقال النخل@, من وينمو يظهر أثر النخل فَسيل أّن Fك القتل@, عمل بسط

اXناسبة@/ wذه أيضاً �ّشحXا اXاء أو إ<نعاظ@, مورد ã| اXاّدة وٕاط5ق
اXاء بسط ã| امتداد بلحاظ ٕاليه النظر كان فٕان :@ الواديى ã| ا�اريى اXاء وأمّا

أ<صل@/ من فيكون ا�بال@: ã| ا¢زون
واشت}ت اXاّدتان اختلطت وقد مهموزاً@, الودء من فهو ا5G@كة@: مفهوم وأمّا

اXوارد@/ كث�من ã| Fك ,@ ãæعاXا
/@٩٢ . ٤ ـ ٕا�أهِله ُمَسلَّمٌة وِديٌَة ُمؤِمنٍة رقبٍة فتحريُر خطَأً@ مؤمناً َقَتَل وَمن

/@٩٢ . ٤ ـ ٕا�أْهِله ُمَسلَّمة ِفديٌَة ِميثاٌق م Ô Òyوبي بينكُم َقوم ِمن كاَن وٕان

ã| اXعاهد والكافر للقتل@, البدليّة بعنوان والدية الكفّارة@, بعنوان الرقبة Iرير
معاهداً يكن n ٕاذا وأمّا معاً@, والدية الكفّارة تأدية خطأ@: للقاتل فيجب اXسلم حكم

فقط@/ الكفّارة بل فيه@, دية ف5

حذف ã| وأ<مر ع�اXضارع جارية ا Øuٕا يقال@: فاXناسب@أن الدية@: كلمة وأمّا
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وديى ٨٠

للمصدرّية@/ فzا والتاء دليل@/ ب5 تكلّف فٕانّه ,@ الِوديى أصلها أّن > الدال@, Ì»وك الواو
/@٣٧ . ١٤ ـ َزرع ذيى َغ بواٍد ã, يَّ ذُرِّ من أسكنُت ã Ùæ ٕا َربَّنا

/@١٢ . ٢٠ ـ طَُوي س قدَّ ÔXا بالواِد ٕانََّک نعلَيَک فاخَلْع َربَُّک أنا ã Ùæ ٕا
/@١٨ . ٢٧ ـ لٌة Ò̂ قاَلت النَّمل واِد Ò*َع أتَْوا@ ذا@ ٕا Ø,ح

/@٩ . ٨٩ ـ @بالواد خَر جابوا الصَّ @الَّذيَن وَد Ò\و
/@١٢١ . ٩ ـ م Ô ÒG ُكِتَب ٕا1ّ@ واِدياً َيقَطعون و1

/@١٧ . ١٣ ـ بقَدرها أوديٌة @َفساَلْت ماًء Êء Ú»ال ِمن أنَزل
/@٢٤ . ٤٦ ـ ِطُرنا ÔW عارٌض هذا قالوا xم أوِديَ ُمسَتقِبَل عاِرضاً@ رأوُه ØFفل

سيناء@/ ã| الواديى ٕا� الثانية ã|و مّكة@/ ã| الواديى ٕا� ٕاشارة اُ<و� ا<�ية ãLف
جر@/ ß¡وا القري واد من قريبة \ود مسا@كن ٕا� الرابعة ã|و بالشام@/ واد ٕا� الثالثة ã|ٕا�و السادسة ã|و اXدينة@/ من ا�هاد ٕا� مس�هم ã| يكون واد ّ أيى ٕا� اòامسة ã|و
قوم مسا@كن كانت وهيى با¨ن أحقاف أودية ٕا� السابعة ã|و واÒXسيل@/ الواديى مطلق

عاد@/

يكـون مـا وهـو Ø ãTا¡قي معناها ã| ا£يد القرآن ã| مستعملة اXاّدة أّن فظهر
عـ� ٕاط5قها يكون Ø(ح الواديى ã| ا�اريى اXاء ]ع� وليست امـتداد@, ã| منبسطاً

يقال@/ Fك Vازاً الواديى

bلة@: وأمّا

بقدرها@/ أودية َفسالت

سـال كقوGم@: وهذا وسعها@, مقدار أ<ودية فأسالت واXع� للتعدية@, فبالباء
الّسيل@/ راجع ـ شديد جريان والّسيل@: البحر@/ بنا وجاش الّسيل wم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٨١ وذر

وذر@:

ط ÒÌ¿ُي أن والتَّوذير@: اللحم@, من الفِدرة وهيى الَوَذرة@, ـ ٕاحداYا كلمتان@: ـ مقا
الفعل العرب أماتت اللغة@: أهل قال ذا@/ َذْر ـ قوGم ـ وأ<خري َوَذرته فيقال@: رح@, Ôا�

َوَذْرته@/ يقولون ف5 ãÏÈاXا ã| َذر من

فٕاذا ومصدره@, ماضيه العرب وأماتت قالوا تركته@/ َوْذراً@: أَذره َوَذرته ـ مصبا
فاعل@/ Ëºٕا منه يستعمل و< قّلة@, ع� ãÏÈاXا يستعمل ا Ø[ور ترك@, قيل ãÏÈاXا اُريد
ã| ويقال فzا@/ ¡م > عظم قِطعة والَوْذرة@: َوِذرٌة@/ عُضد وذر@: ـ ١٩٦.٨ الع�

تركاً@/ َذْره قالوا اXصدر أرادوا وٕاذا القذف@/ ِشبه كأ نّه الَوذِر@, شامّة ابن يا :@rالش
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اÇXع� وهـذا ء@/ ãÏ¾ ٕا� والنظر التوّجه ترك هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
اXوارد@/ باخت5ف Oتلف

:@ ã| Fك والتقييد@, التحديد مورد ã| التوّجه ف�ك
/@١٢٧ . ٧ ـ ا1ْٔرض ã| ِلُيفِسدوا وقوَمه Ïºمو أَتذُر

/@١١ . ١٠ ـ َيعمهون ُطغياuم ã| لقاءنا@ يَرجوَن 1 الَّذيَن فَنذُر

/@٢٧ . ٧١ ـ ِعباَدك ُيِضلُّوا تََذْرهم ٕاّن ٕانََّک

:@ ã| Fك وإ<ه5ك@, اXؤاخذة مورد ã|و
/@٢٦ . ٧١ ـ َديّاراً الكافريَن من ا1ْٔرِض Ò*َع 1@تَذْر َربِّ نوٌح وقاَل

بقرينـة إ<ه5ك ترك أيضاً الثالثـة السابقة ا<�ية ã| اXراد يكون أن يبـعد و<
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وذر ٨٢

الكرZة@/ ا<�ية وهذه اXورد
:@ ã| Fك وإ<ستعانة@, الطاعة مورد ã| التوّجه وترك

/@٢٣ . ٧١ ـ ُسواعاً و1 َوّداً تََذُرنَّ و1 آGتكُم تََذُرّن 1 وقالوا

/@١٢٥ . ٣٧ ـ اòالِق� وتََذرونأحسَن بَعً+ أَتدعوَن

/@٧٠ . ٧ ـ آباؤنا َيعُبد @كاَن ما ونََذر وحَده ا7 لَنعُبَد أِجئَتنا

:@ ã| Fك النفس@, وٕاص5ح العمل مورد ã| التوّجه وترك

/@٢١ . ٧٥ ـ ِخَرة Ð1ا وتََذروَن العاِجلََة ّبوَن ÔI َبل @كّ+@

/@٢٧ . ٧٦ ـ ثَقيً+ يوماً@ وراَءُهم وَيذروَن العاِجلَة ّبوَن ÔJ هؤ1ء ٕاّن

:@ ã| Fك وإ<رتباط@, الع5قة مورد ã| التوّجه وترك

/@١٢٩ . ٤ ـ َعلَّقة ÔXكا روها@ فتََذ ْيل ÒXا ُكلَّ يلوا@ Ò] َف+

/@١٦٦ . ٢٦ ـ عادون قوٌم Ôrَبلأن ِمنأْزواِجكُم َربُّكُم َلكُم خَلق ما وتََذرون

:@ ã| Fك والغواية@, الض5لة مورد ã| التوّجه وترك

/@١١٠ . ٦ ـ َيْعمهون م ßuُطغيا ã| ونََذُرُهم

/@٩١ . ٦ ـ َيلَعبون م ßÎ ßÈَخو ã| ذَْرُهم Øj
/@٨٣ . ٤٣ ـ وَيلَعبوا Oوضوا َفَذرُهم

/@١٣٧ . ٦٠ ـ ون Ò�يَف وما فَذْرهم

وإ<هتداء@/ التنبّه يَقبل > عميقاً مyم إ<دبار كان ٕاذا ال�ك هذا
:@ ã| Fك وا¤ّبة@, وا<نس الصلة مورد ã| التوّجه وترك

/@٢٣٤ . ٢ ـ أزواجاً ويََذرون منكُم ُيتوفَّون واّلذين
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٨٣ وذر

اXذكورة@/ الع5قة مورد 5Rف ّ ٕاختياريى غ� ّ قهريى هنا وال�ك
:@ ã| Fك والعصيان@, j>ٕا موارد ã| التوّجه وترك

/@١٢٠ . ٦ ـ وباطنَه ßj1ٕا ظاهَر وذَُروا
/@٢٧٨ . ٢ ـ با الرِّ من Ò ã%ب ما وذروا ا7َ اّتقوا

ثام@/ وا<� ãÏ¼عاXا عن وإ<ن½Íاف إ<عراض يراد

:@ ã| Fك والتضييق@, اXنع مورد ã| التوّجه وترك

/@٧٣ . ٧ ـ ا7 أرض ã| تأ@كْل فَذروها آية لكُم ا7 ناقُة هذه
/@١٥ . ٤٨ نتَّبْعكُمـ رونا ذَ لتأخذوها ßlَمغا انطلَقrٕا� ٕاذا لَّفون Ò¢ ا سيَقوُل

مطلق@, مفهوم وهذا ء@, ãÏ¾ ٕا� التوّجـه ترك هو اXاّدة@: ã| أ<صـل أّن فظهر
واXقامّية@/ الك5ميّة بالقرائن اXفهوم خصوصذلک Øويتع�

ء@/ ãÏ¾ عن النظر ¼Íف ]ع� وهو الودع ماّدة مفهوم من قريب وهذا
فراجعه@/ عطل@, ã| بيyا الفرق سبق فقد م�ادفاtا@: وأمّا

تعا�@: قوله ã| Fك آخر@, جانب موضوع@ٕا� عن التوّجه@والنظر Iويل فالَودع@:
/@٤٨ . ٣٣ ـ ا7 Ò*َع وتوكَّْل أذاُهم وَدْع Ò�ناِفق ÔX وا الكاِفريَن ُتِطِع و1

ٕاليه@/ تتوّجه و< نظرك وا¼Íف ل حوِّ أيى

وبـالكلّية@/ رأساً والنظر التوّجه ترك فهو وال½Íف@, الودع من أشّد والَوذر@:
تعا�@: قوله ã| Fك اليد@, ورفع التخلية مطلق ال�ك فٕاّن

/@٣ . ١٥ ـ ا1َٔمُل وُيلِهُهم وَيتمّتعوا يأ@ُكلوا ذَْرُهم
أعGFم@/ نتيجة يعلموا Ø(ح بالكليّة وخلِّهم عyم التوّجه اترك أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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ورث ٨٤

ورث@:

يكون أن وهو الواو@, أصله واX�اث الِورث@/ هيى واحدة كلمة ورث@: ـ مقا
سبب@/ أو بنسب آخرين ٕا� يَص� Øj لقوم ء ãÏ¿ال

اث Û�وال أيضاً@/ ِوراثـة يِرثه ماً< أباه وِرث قيل Øj أبيـه@, ماَل وِرث ـ مصبا
مـنه@/ ورث قيل البعـض ورث فٕان الواو@/ من بدل واGمـزة والتاء كذلک@, وإ<رث
َمـوروث@, واXال وكَفـرة@/ وكُفّار كافر مثل وَوَرثـة@, ُوّراث وا�مع وارث@, والفاعل
ã| أ¾Ìكته توريثاً@: ثته وورَّ ِم�اثاً@/ له جعله ماً<@: أبوه وأورثَه أيضاً@/ مَوروث وأ<ب
مyم ليس مَن ع�ورثته أدَخل ٕاذا توريثاً@: ماً< الرجُل ث ورَّ زيد@: أبو قال اX�اث@/

نصيباً@/ له فجعل

وأورثَتْه اً@, Ø ÒY العشُق أورثَه تقول@: ء@/ ãÏ¿لل إ<بقاء إ<يراث@: ـ ٢٣٤.٨ الع�
اßX�اث@/ Nَمع @Fك َمع ÔN و< واو@, تاؤه اث@: Ô�وال يِرث@/ فوِرث َضعفاً@, مَّي Ô¡ا

أصل اث Û�وال ما@قبلها/ لك«Ìة ياء الواو انقلبت ِموراث@: اßX�اث@أصله ـ صحا
وِوراثًة ِورثاً FzفÌ»أِرُثه@بالك@ ãèمن@أ ء ãÏ¿ال ووِرثت , ãèأ وِرثُت تقول: واو, فيه التاء
متجاِنسان@, وYا وك«Ìة ب�ياء لوقـوعها اXسـتقِبل@: من الواو سـقطت ا Ø̂ وٕا وٕارثاً@/
والنـون والتاء أ<لف مع ُحgها جعل Øj ٕايّاها@, Fكتنافه@> فحذفت Ftمضاّد والواو

/@Fyم مُبَد<ت ٔ<uّن @كذلک@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو شـخص من ك5ًّ أو جزءاً ء ãÏ¾ انتـقال هو اXاّدة@: ã| الواحـد أ<صل أّن
معنويّاً@/ أو ماّديّاً آخر@, ٕا� حياته@, ÏÉانق موضوع
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٨٥ ورث

بـعد منه انتقل من واXوروث م�اث@/ صاحب وصار ٕاليه انتقل مَن فالوارث
كاXال ّ ماّديى ء ãÏ¾ من الِوراثة لتحقّق وسيلة ويكون ينتقل ما واX�اث أجله@/ انقضاء

واXقام@/ كالعلم ّ معنويى أو
أو مال ٕاليـه ينـتقل Ø(ح وارثاً ء ãÏ¾ أو شخص جعل والتوريث@: وإ<يراث
التوريث ã|و منه@/ صدوره وجهة الفعل@ٕا�الفاعل انتساب إ<يراث ã|وي5حظ مقام@/

به@/ اXفعول ã| الوقوع جهة

ء@, ãÏ¾ كّل فناء بعد باٍق ّ أبديى Ø ãأز� فٕانّه وجّل@, عّز ا� هو اXطلق الوارث ٕاّن Øj
وهـو ا5òئق@, مص� وٕاليه اXرجع وهو ء@, ãÏ¾ كّل ٕاليه يعود الّذيى ا¡ّق ّ ا¡يى وهو

القّهار@/ العزيز اXطلق اXالک
/@٥٨ . ٢٨ ـ الواِرث� Lُن وكنّا َقليً+ ٕا1ّ َبعدهم ُتسكَنِمن Òn م Ô Ôyَمسا@ِك فِتلَک

/@٢٣ . ١٥ ـ الواِرثون وLُن يت Ô̂و ييى ÔL لنَحُن وٕانّا

وا<�خـر أ<ّول هـو ٕاذ ء@, ãÏ¾ يرثه و< ا5òئق كّل عن اXطلق الوارث وهو
واXلكوت@/ اÔXلک ومالک والباطن@, والظاهر

/@٤٠ . ١٩ ـ يَرِجعون لْينا وٕا zا َعلَ وَمن ا1ْٔرَض نَِرُث Lُن ٕانّا

/@١٠ . ٥٧ ـ وا1ْٔرِض مواِت السَّ ِماُث و7ِ ا7 َسبيل ã| ُتنِفقوا أ@1ّ َلكُم وما

/@٢٦ . ٣ ـ َتشاء ن Ú ßW لَک ÔXا ع ß] وتَ َتشاء َمن لَک ÔXا ãçتؤ لک ÔXا مالَِک الّلُهمَّ ُقِل

ٕاذ اXوجودات@, �ميع ا¡ّق اXالک وهو اXتعال@, ا� هو اXطلق اXالک كان فٕاذا
نـور قـبال ã| وهالک فاٍن فكلٌّ وWيته@, وTييه ومبقيه وموجده ء ãÏ¾ كّل خالق هو

وجوده@/

Ìاٍب Ò»ك وهيى اXطلق@, ا¤يط نوره قبال ã| بذواtا فانية اXوجودات أّن فgا
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ورث ٨٦

بذاتـه أ@نّه Fك وارث بذاتـه تعا� فهو وأفعاGا@, صـفاtا كذلک ماًء@: الظمآُن سبه ÒJ
بزمان@/ تقيّد دون من مالک@,

أ<نانيّة حجاب عنه وا^حي والعبودّية@, الفناء حقيقة ٕا� وصل ٕاذا العبد ٕاّن Øj
للصفات مظهراً ويكون ا¡ّق نور آثار فيه Øفيتج� والنورانّية@: الظلFنيّة ا¡جب وسائر
ويُعطيى اXتعال@, ا� بٕاذن وZيت Jييى به@, وTيطاً الطبيعة nع�عا ÓFوحا@ك ال5ّهوتّية@,
تعا�@: فيقول وقدرته@, يده بسط وIت حكومته ظّل ã|ويرث وZلک بٕاذنه@, وZنع

/@١٢٨ . ٧ ـ ِعباده ِمن َيشاُء َمن يوِرُثها 7ِ ا1ْٔرَض ٕاّن

ß Ö الطَّ َكهيئَِة ß� الطِّ من ُلُق Ö ÒH وٕاذ ///@ ã,ِنْعَم اذ@كُْر Ò Òhَمْر عي«Ïبَن يا ا7 قاَل وٕاذ
ÒçوXا ِرُج Ö ÔH وٕاذ ãæ بٕاذْ وا1ٔبَْرَص ا1ٔ@كَْمَه ٔي Ö6وُت ãæ بٕاذْ اً Öَط فتكوُن فzا فتنُفُخ ãæ بٕاذْ

/@١١٠ . ٥ ـ ãæ بٕاذْ

Økوأ أ@كمل بنحو فzا@, اXالكيّـة Øتتج� Fك ا<�خرة@, ã| تتحقّق الِوراثـة وهذه
حجاب@/ دون من اòلق bيع يشاهدها Mيث

/@٤٣ . ٧ ـ َتْعَمُلون Ôrُكن ]ا@ ثُتُموها اوِر ا"نَُّة ِتلكُم أن ونوُدوا

/@٦٣ . ١٩ ـ اً تَقيّ كاَن َمن ِعبادنا ِمن ُنوِرُث ã, الَّ ا"نَُّة ِتلَک

/@٣ . ١ ـ ين الدِّ يَوِم مالِِک

فـzا ُهم الِفرَدوَس يَِرثون اّلذيَن الواِرثون ُهم ولِئـَک اُ ْؤمنـوَن@/// ÔXا أفَلَح َقد
/@١١ . ٢٣ ـ خاِلدون

اÇXتعال العزيز ا� ã| والgا<ت والسعادات اòـ�ات مراتب bيع Í½فينح
wم@/ وOتّص الصا¡�@, وعباده وأوليائه

تعا�@: قوله ã| فgا والروحانّية@, اXاّديّة اُ<مور ã| العامّة الِوراثة وأمّا
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٨٧ ورث

ُكلِّ ِمن وُأوتينا ß Ö الطَّ َمنِطَق ْمنا ُعلِّ النّاُس ا Ûv أ يا وقاَل داووَد ُسلDُن ووِرَث
/@١٦ . ٢٧ ـ ء ãÏ Ò¾

/@٦ . ١٩ ـ يَعقوَب منآل ويَِرث ã3 يِرثُ َوليّاً َلُدنَک ِمن ã� َفَهْب

/@٨٩ . ٢١ ـ الواِرث� Ôخ وأنَت فرداً ãæتَذْر 1 َربِّ َربَّه ناَدي ٕاذ وَز@كريّا

عن اLراف فقط@: الروحانيّـة باُ<مـور أ<نبـياء مورد ã| إ<يراث وHصيص
وٕاط5قها@/ الكرZة ا<�يات مدلول عن وخروج ا¡قيقة

من ولغـة عرفاً يتـفاهم ما مطلق ع� ويدّل ٕاطـ5ق فيه سلDُن@: وِرث ـ ١
اXدلول@/ خ5ف بالروحانيّات والتخصيص الِوراثة@,

الوراثة@, نتيجة ã| إ<يتاء أّن ية@, ا<� ã| السياق ظاهر ء@: ãÏ¾ كّل ِمن واوتينا ـ ٢
معنويّاً@/ أو ماّديّاً يكون ما تشمل ء@: ãÏ¾ كّل من وbلة ا£هول@, بصيغة Ø�ع وع�هذا
Uصوص@/ وغ� أعّم ã Øوالتو� والو<ية ٕاط5ق@, فيه وَيِرث@: ã�ُيِرث وليّاً ـ ٣

,@ Ø ãæوالروحا ّ ع�اXاّديى الشامل العيش ã| ظهوره إ<نفراد فرداً@: ãæتََذر > ـ ٤
/@ Ø ã|العر ا<نفراد ٕا� الكلمة ان½Íاف بل

مyا ويستفيد حياته طول ã| وأ<م5ك أ<موال من Zلک أن Ø ãkّللن جاز فٕاذا ـ تأم�٥ ã| وموظّف عyم مسـؤول وهو لعائلته@, إ<يراث <@يصّح فكيف معاشـه@: ã|
بإ<يراث@/ وبعده حياته ã| معا¾Îم

أمواله فتص� مات وٕاذا أمواله@, ã|ف ØÍ½الت له Nوز حيّاً مادام إ<نسان ٕاّن ـ ٦
يشاؤون@/ ع�ما فzا فون ØÍ½يت للورثة وأم5@كه

فكيف إ<رث@, عن Tـروم� وأهله عائلتـه Nعل أن للرجل Nوز و< ـ ٧
شديد@/ ظلم وهو العظام@, أ<نبياء ٕا� العمل هذا ينتسب
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ورث ٨٨

فكيف عباده@, من عبد Ø ãkوالن نفسه@, ٕا� إ<يراث وجّل عّز ا� نسب وقد ـ ٨
قال جانبـه@/ ومن تعا� ا� عند ومطلوباً مستحسـناً يكون ما عنه ãLوينـ فيه يطعن

عّز@@وجّل@:

/@٢٧ . ٣٣ ـ م Ô ÒGوأْموا وِدياَرُهم م ÔÎÒÈأْر وأْوَرَثكُم

/@١٣٧ . ٧ ـ ا1ْٔرض َمشاِرَق ُيْسَتْضَعُفون كانوا الَّذيَن الَقْوَم وأوَرْثنا

وع� الرaن رضاء Iصيل ã|و �òا سبيل ã| ويُنفَق ا@كُتِسب ٕاذا اXال ـ ٩
اُ<مـور وب� بينه فرق و< ومطلوب@, وحسـنة عبادة فهو صحيح@: م¿Ìوع برنا¶

أ<نبياء@/ من اXوروثة الروحانيّة
أن من ف5@بّد معنويّاً@, أو ماّديّاً آخر ٕا� ء ãÏ¾ ٕانتقال عن عبارة الوراثة@: ـ ١٠
اXتعال جانب@ا� من @تُعطي ã(ّال الروحانيّة اXقامات وأمّا ل5ٕنتقال@/ اX�اث@قاب5ً يكون
ل5ٕيراث فليست@قابلة@ل5ٕنتقال@و< الروحانّية@: ال¿Îودّية@وإ<فاضات @كالنبّوة@واXعارف
ٕا� ل5ٕنـتقال بقابلة فليست الثابتة@, النفسانيّة الذاتيّة الصفات وكذلک آخر@/ فرد ٕا�

ا�ملة@/ ã| التناسل ã|بتوارث يكون أن ٕاّ< آخر@, شخص

وفzا وأ<مر@, التكليف مورد فهيى الصا¡ة@: ال¿Ìعيّة وا£اهدات أ<عFل وأمّا
ومراحل الرّب لقاء ٕا� والس� وا£اهدة العمل يقع وفzا واXعصية@, إ<طاعة تتحقّق

الgال@/
تعا�@: قوله من اXقصودة هيى اXرحلة@: وهذه

/@٥٩ . ٤ ـ ِمنكُم ا1ْٔمِر ã�واُو الّرسوَل وأطيُعوا ا7َ أطيُعوا

ِدرYاً يُوِرثوا n أ<نبياَء أّن وذلک أ<نبياء ورثََة العلFَء ٕاّن الوارد@: ا¡ديث ومن
العلFء@/ فضل باب ـ@ ã|كا ـ أحاديَث أوَرثوا ا Ø̂ وٕا ديناراً و<
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٨٩ ورد

أ<هل معيشـة تأم� فريضـة ٕادامة ã| وهو ,@ ّ طبـيعيى أمر إ<يراث أّن فظهر
زائدة@, أو سنة ٕا�امتداد مطلوب أّن@تدب�تأم�اXعيشة@لنفسه@ولعائلته Fوك والعائلة,

فوته@/ بعد تأم�معيشxم @كذلک
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ورد@:

أ<لوان@/ من لون ـ ãæوالثا ء@/ ãÏ¿ال ٕا� اXوافاة ـ أحدYا أص5ن@, ورد@: ـ مقا
ِورد والِورد@: ِورداً@/ َتِرده اXاء إ<بُل وردت ويقال@: َدر@/ الصَّ خ5ف الِورد@: ـ فأ<ّول
والُقَري@/ اXورودة اXياه وكذلک الطُّرق@/ واXوارد@: لوقت@/ ا Ò{صاح أخذت ٕاذا ّمي@, Ô¡ا
وأ<صل اXكان@/ ذلک ã| تَوافيا F Øu@كأ أيضاً, الورود من ويُسمَّيان ِعرقاِن@, والَوريدان@:

َورد@/ لوَن لونه كان ٕاذا َورد@, وأسد َورد@, فرس يقال@: الَورد@, ـ ا<�خر

وقد دخول@, غ� من ووافاه بلَغه وروداً@: يِرده اXاء وغ�ه البع� ورد ـ مصبا
إ<صدار@/ خ5ف وإ<يراد اXاء@, وأوردته /@Ì»بالك الِورد Ëº>ٕوا فيه@/ دخول Jصل
وُوّراد واردة وbاعة وارد@, فهو اXاء زيد ووَرد الوروِد@, موضع مسجد@: مثل واXوِرد
ع� الكـتاب ورد ومنه /@ÍÉحـ وروداً@: عليـنا زيد ووَرد باXصـدر@, تسمية وِورد@,

ا<ستعارة@/

قيل وبلونه ر@/ نوَّ الشجُر@: د وورَّ َوْردة@, واحدته َنورها@, شجرة@: كّل َوْرد ـ لسا
والِورد@: اXاء@/ القوم ورود والِورد@: فرة@/ الصُّ ٕا� ÍÉب يَ أaر لون وهو َورد@, ل5ٔسد
وورَد ِسـيده@: ابن هذا@/ من ِورداً القرآن قراءة من النصيب يى Ùd ا Ø̂ وٕا الواردة@/ إ<بل
العرب ٔ<ّن يدخله@, n أو دخله عليه@, أ¾Ìف عليه@: ووَرد وُوروداً َوْرداً وغ�ه اXاء
ليس بإ<bاع فالورود َمْدَيـَن@/ ماَء َورَد ا ØXو ـ@ يدخلـوه@ nو كذا ماء وردنا تقول@:

منه@/ وا�زء القرآن@, من النصيب والِورد@: بدخول@/

www.attaweel.com



ورد ٩٠

شكوفه@/ گل@, @= @َوردا@ @ـ وآراميى ãæياÌº ـ@ @ ãTتطبي فرهنگ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الصـدور@, قبال ã| إ<¾Ìاف من مرتبة آخر هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن

ã| ء ãÏ¾ Tيط ã| الوقوع هو الدخول@: أّن سوط@, ã| سبق وقد الدخول@/ قبل وهذا
الدنّو أيى الصدور@, ويقابله قبله@, الدخول من مرتبة أّول هو والورود@: اòروج@/ مقابل
ء@/ ãÏ¿بال اللصوق أيى الورود@, وبعد الدخول قبل مرتبة الولوج@: أّن Fك ء@/ ãÏ¿ال من

/@٢٣ . ٢٨ ـ ًة ُأمَّ َعلَيِه وَجَد َمْديََن ماَء َوَرَد ا Ø ÒXو
/@١٩ . ١٢ ـ َدلَوه Ò�فأد وارَدُهم فأْرَسلوا ارة َسيّ وجاَءْت

ًة ßGآ هؤ1ء كاَن لَو واِردون ا ÒG Ôrأن Ò Úsجه َحَصُب ا7ِ دوِن ِمن َتعُبدوَن وما ٕانَّكُم
/@١٨ . ٢١ ـ خاِلدون فzا وكلٌّ وَردوها ما

الِوْرُد وِبـئَس النّاَر فأْورَدُهم القياَمِة يوَم قوَمه يقُدم بَرشيٍد فْرعوَن أْمُر وما
/@٩٨ . ١١ ـ ْورود ÒXا

. ١٩ ـ ِوْرداً Ò Úsٕا�جه الُمْجِرميَن وَنسوُق َوْفداً ن ×aٕا�الّر Ò�ّتـقXا ÔÌ Ô¿ Ö ÒL يوَم
/@٨٦

Tيط ٕا� يKل من والوارد@: به@/ اXتّصل وحوله ء ãÏ¾ Tيط ٕا� نزول الورود@:
واXبالغة@, للتأ@كيد الفاعل مورد ã| يستعمل مصدر والِورد@: منه@/ ليأخذ طعام أو ماء
ومفعوً< الرابعة@, ا<�ية ã| لِبئَس ÓÊºٕا ,@ ّ اXصـدريى اXفهوم نفس ٕا� ا<�يت� ã| فالنظر

ã|و مـنه@/ أخري ومرحلة السوق مع� ã| الورود فٕاّن اòامسـة@, ã| لنَسوق مطلقاً
/@LO > Fك لطف التعب�ين
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٩١ ورد

الوارد موÏº@�ع�@وهكذا فٕاّن الدخول: الكرZة@دون ا<�يات ã| والتعب�بالورود
بسبب أيضاً وإ<نسان Tّوطته@/ ã| داخ5ً عليه أ¾Ìف بل اXاء@, دخل ما السيّارة من
وهكذا يدخلها@/ و< Gا@, باختياره @ويرد Øsجه من قريٍب نفسه@ٕا� يِّئة@يسوق السَّ أعFله
ã|و أخري مرحلة فهو Øsجه ã| الدخول وأمّا النار@, من قريباً قومه يورد اXضّل الفرد
ã| Fك الواردين@, ]ع� bعاً الِورد يكون أن أ<خ�ة ا<�ية ã| ويصّح وبٕاذنه@/ ا� يد

مyم@/ استثناء دون من bيعاً سوقهم ويراد التفاس�@,
وغ�ه@/ الدخول دون باXاّدة التعب� لطف فظهر

من صيغته نفس ¡اظ باعتبار مصدر الِورد فٕاّن وروِد@: ÒXا بالِورد التعب� وأمّا
فرعون@: من إ<يراد باعتبار @لوحظ ٕاذا مفعول Ëºوٕا هو@/ حيث

اَر@/ النّ فأْوَردُهم القياَمِة يَوم قوَمه َيقُدم
فرعون@/ بٕايراد يرد فٕانّه موروداً@, وروده فيكون

بعدها@: ا<�ية ã|وكذلک

رفود@/ ÒXا فُد الرِّ ِبئَس القياَمِة ويوَم َلعنًة هذه ã| تِبعوا واُ

نفسـه بلحاظ الرفد وهذا مصدر@/ Ëºٕا وهو بالعطاء@, ا<عانة ]ع� فد الرِّ فٕاّن
مرفود@/ فهو جزاًء ا� جانب من إتباع أثر ã|@كونه وباعتبار مصدراً, ِرفد هو حيث من
ٕانٌْس ذَنبِه َعن 1@ُيسأل فَيومئٍذ@ هان@/// @كالدِّ َوردةً َفكاَنت Êء Ú»ال ِت hنشقَّ فٕاذا

/@٣٧ . ٥٥ ـ جاّن و1

النــبات@, من النَّورة والَوردة@: العلّو@/ جهة وال«Êء@: إ<نفراج@/ هو إ<نشقاق@:
تنشّق هرة الزَّ ٕاّن حيث مع�الورود@, فzا ¾Ìب واُ Ìيانّية@, Ù»ال من مأخوذة اللغة وهذه
مستخرجة لطيفة طيّبة وهيى مطلوبة@, ورائحة جالب لون ذات َوْردة وتص� وتنبسط
هـن الدُّ bع هان@: والدِّ القلوب@/ ã| وطي}ا لطفها وينفذ الصلب@, والنبات الشجر من
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ورد ٩٢

وغ�ه@/ زيت من هن الدُّ مصاديقه ومن اللطيف Øالل� وهو
اللطيف ا¤يط @وانفراج ãæالروحا nالعا ع�@ظهور د<لxا الكرZة@: ا<�ية وظاهر
الطبيعة nعا أبواب فñول إ<نسان@, من والعلّو Êء Ø»ال جهة وهو ,@ ّ اXاّديى nالعا وراء ا ØW
كانبسـاط الباب هذا ينبسـط Øj ,@ Ø ãæروحا ّ Êºويى باب ويفتح وقـواه@, البدن بزوال
وهو فيه@, خشونة > ليّناً لطيفاً جاذباً ويكون طّيبة@, رائحة منه ØË¿فت والَوردة@, هرة الزَّ

اللطيفة@/ كالدهان حاجب@, نفوَذه Jجب > ومنبسط نافذ
كتابـه وَيقرأ نفسـه@, صفحة ã| ما وينكشـف إ<نسان باطن Øيتج� وحينـئذ
عن أحد يومئذ يُسأل و< والنِّيّات@, وا<�داب أ<عFل من منه سـبق ما لقاطبة الضابط
الذنوب من عمل ما bيع عن اXسؤول هو أ@نّه بالعيان فيشاهد اً@, ØÌ¾ أو خ�اً عمله

غ�ه@/ ٔ<حد مسؤوليّة و< ,@ ãÏ¼عاXوا
/@ اGاديى وهو ,@sواغت موجزة الكرZة ا<�ية هذه حقيقة فخذ

/@٢٢ . ٥٠ ـ ِغطاَءك َعنَْک َفَكَشفنا@ هذا@ ِمن َغفلٍة ã| َلَقد ُكنَت

الّدنيا@/ وحّب النفسانيّة وا¦اي5ت اXاّديّة ا¡جب هو والغطاء
/@١٦ . ٥٠ ـ الَوريد َحْبِل ِمن ٕاليه أْقَرُب ُن Ö ÒLو َنْفُسُه بِه تَُوْسِوُس ما وَنعلُم

طويل ÇWتّد ء ãÏ¾ هو ـبل Ò¡ا الوريد@: وَحبل بابـه@/ ã| عنه نبحث الوسوسة@:

الّذيى ّ الوريديى ا�هاز من Wتّد ِعرق هنا واXـراد غرض@, ٕا� للوصـول ٕاليه يتوّسل
وأعضائه@, البدن أجزاء Çbيع من وJمله ال¿Ìيانيّة عريّة الشَّ العروق من الدم يأخذ
من الدم Jمل أحدYا أ<جوفان@, الوريدان FG يقال عظيمـ� وريدين ٕا� ٕا�وينxيى القلب@, ٕا� يَصبّانه Øj له@, الّسفليّة أ<عضاء من FÇzوثان للبدن@, العلويّة أ<جزاء

منه@/ ا¨� ا�هة ã|أ<ع�و Ë»الق ã|التجويف

وموجبـة البـدن@, أجزاء Pمـيع Tيطة والعظيمة الشـعريّة العروق كانت وØXا
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٩٣ ورق

وانبساطه@, وانقباضه القلب Mركة إ<نسان ¡ياة وWّدة القلب@, ٕا� ا¡ياة لوصول@ماّدة
الوريد@/ من أقرب ٕانّه وجّل@: عّز فقال فzا@, عارضة Mدوث ا¡ياة تزول Mيث

ببواطyا Jيط و< Iّر@كها@, ã| ويؤّثر البدن أعضاء بظواهر Jيط الوريد فٕاّن
ضعيفة@, ظاهريّة ٕا�@أ@ّنه@وسيلة مضافاً وعلzا@, وGا wا ما و<@ُيشعر وجودها@, وذّرات

وقدرته@/ علمه ٕاحاطة Iت Tكوم وهو
و<@يري ودا_اً@, وٕاختياراً وقدرة ÓFوعل وباطناً ظاهراً بإ<نسان Tيط تعا� فهو

بذاته@/ البص� Ø ãوالغ� اXطلق ّ ا¡يى وهو فقر@, و< ضعف فيه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ورق@:

من ومyم اÍÉXوبة@, النقرة للتخفيف@: وإ<سكان@, الراء Ì»بك الورق@: ـ مصبا
الدراهم@, من اXال الَوِرق :@ ãèالفارا قال غ�مÍÉوبة@/ أو كانت مÍÉوبة النقرة يقول@:
الشـجرة@, من بفتحت� والَوَرق الَوِرق@/ مثل ِعـدة@: مثال قة والرِّ أوراق@/ ع� وNمع
والَوَرقة@: الرجال@/ من hالكر الوِرقة@: :@ Ø ãèأ<عرا ابن قال /@ يى Ød وwا َوَرقة@, الواحدة
قـال الكاغذ@/ والَوَرق@: ذلک@/ وغ� ودراهم ٕابل من اXال والوِرقة@: مyم@/ اòسيس
ã| يوجد n الكاغذ@, الَوَرق بعÎÉم وقال واXصحف@, الشجر ورق الَوَرق@: :@ ّ أ<زهريى
الشجرة@/ مستعارة@من@وَرق وهيى ِرقاق@ُيكَتب@فzا, الَوَرق@ٕاËº@�لود بل ,hالك5م@القد
رة@/ Ôa مثل الُورقة Ëº>ٕوا َورقاء@, وaامة الرماد@, كلَون لونه أوَرُق@, غ�ه أو وbل

ورقه@/ خرج الشجر@: وأورق

وا<�خر الشجر/ وأصله@وَرُق ع�خ�ومال, يدّل@أحدYا أص5ن, ورق: ـ مقا
قياس من اXال@, والَوَرق@: الشـجر@/ ورق الَوَرق@: ـ فأ<ّول أ<لوان@/ من لون ع� ـ
عـبيد@: أبو قال الفق�@/ كالرجل اÇSرَدْت ورقُها اتَّ ÒI ٕاذا الشجر ٔ<ّن الشجر@, ورق
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ورق ٩٤

من أ<رض فُخÍÉة الَوراق@: فأمّا قال@: ا¡سـنة@/ الَورِق اÍÉÇòاء الشجرة الوارقة@:
ٔ<ّن وذلک َيِصد@/ n الصائد@: أورق وقوGم ورَقه@/ أخذت الشجَر@: وَوَرقُت شيش@/ Ò¡ا
الورق أ<رضوسقط أعشَبت وقد زمان بعد ويأتzا عyا وَيغيب ِحبالتَه ãTيُل الصائد
الشجر@/ بورق ضعفهم ã| وا Ù{ُش عفاء@, الضُّ جال الرِّ والَوَرق: Gا@/ فv@5تديى بالة ß¡ع�ا

ماد@/ الرَّ لَون يُشبه لَون الُورقة@: ـ ا<�خر وأ<صل

الشـاعر أَســد@, بن نَوفَل بن ورقََة أسـد@: بن نَوفَل وولَد ـ ١٦٤ إ<شتقاق
وهو وإ<Sـيل@, التوراة ã| وتبـّحر الكتب قرأ قد وكان ا�اهلّية@, ã| العلم صاحب
بنبـّوته@/ Ìها Ø¿فب له ووصفَتْه وسّلم@, عليه ا� Øص� Ø ãkّالن أمر ã| خدÇNة لقيَتْه كثـ�الّذيى َوّراق@: رجل اXال@/ وَرق من أو الشـجر@, َورق من ٕاشتقاقها يكون أن وZكن
وأورَق الدراهم@/ والَوِرق@: الوجوه@/ سان ß¡ا وهم الِفتيان@, َوَرُق قوGم@: من أو اXال@/
جـال@: الرِّ وَوَرُق وَوريق@/ مُوِرق وُغصن توريقاً@/ ووّرق ٕايراقاً@, موِرق فهو الشـجر

أيى الِفتيان@, هؤ<ء وَرق ã�َوأعجب ف5ن@/ ãب� َوَرق من ف5ن يقال@: م, Ôyوأحس أ@كرمهم
اGم@/ Òb

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مقصود@/ لغرض ء ãÏ¾ من ويتفّرع يتبّسط ما هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
اÍÉXوبة@/ والنقرة القرطاس@/ وصفحات وأ<شجار@/ النباتات أوراق مصاديقه@: ومن

Nلب خÍÉاً كونه بلحاظ الرجال من hالكر مورد ã| يستعمل إ<عتبار وwذا
ويستعمل وbيله@/ الوجه الف)حسن ã| وكذلک وصفاء@, طراوة صفاته ã|و النفوس
يبق nا@ويبست@وtÍÉا@وخtطراو بأوراق@زالت تشبzاً الرجال اòسيس@من ã|@ًأيضا
مـطلق ã|و أ<وراق@/ ألوان من القريب اللون ã| أيضاً ويستعمل وجذبة@/ صفاء Gا

Qّوزات@/ ãæعاXا وهذه اÍÉXوبة@/ كّة والسِّ النقرة وِرق بتناسب اXال
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٩٥ ورق

اللغات ã| سابقة Gا ّكة@: والسِّ النقرة ومفهوَم ولونه الشجرة َوَرق مفهوم ٕاّن Øj
وغ�ه@/ ãTتطبي فرهنگ ã| Fك ـ Ìيانيّة Ù»وال الع�يّة

/@٥٩ . ٦ ـ َيْعلُمها ٕا1ّ َوَرقٍة ِمن َتسُقُط وما والبَْحِر Ù Ò6ال ã| ما وَيْعلُم

وعـلمه التـامّة ٕاحاطته ٕا� ٕاشارة السقوط@: مورد ã|و إ<فراد بصيغة التعب�
وأّن /@ Ø ã Øك� بنحو والبحر Ø�ال ã| ما Pميع بعلمه ´Í½الت بعد ا�زئيّات@, بقاطبة الكامل
ترفّعه ã|و اòلق مقام ã| العلم فٕاّن السقوط@, موقع ã| Ø(ح با�زئيّات Tيط علمه

ّ القهريى والKول السقوط مقام 5Rف ,@ ّ وÍÈوريى <زم النشوء@والطراوة@: وصعوده@ٕا�
ظاهراً@/

/@٢٢ . ٧ ـ نَّة Ò"ا َوَرِق ِمن @Fz َعلَ ِصفاِن Ö ÒO @ وطِفقا F Ôtَسْوآ @FÔ ÒG وَبَدْت

ما الشـجرة@: أّن وسبق يصـلح@/ Ø(ح منخـرق Tّل ã| ء ãÏ¾ وصل صف@: Òòا
وهو العلّو@, وٕارادة النفس وترفّع أ<نانيّـة ع� اXنطبق وهو ويعلو@, ويتظاهر Øيتج�

ال¿Ìك@/ ٕا� الراجع
وورق والتوحيد@, ا¡ّق نور عن وإ<نقطاع الضعف ظهور يوجب اXع� وهذا
وا�Çذبة الصفا Tيط وهيى ا�ـنّة أرض من وينمو ØÍÉOو Øيتج� ØFع عبارة ا�نّـة

والوحدة@/ واòلوص والطراوة والروحانيّة
وبُعداً ا¡ّق عن ٕانقطاعاً يوجب النفوس ã| اXتعالية اXطلقة الشجرة من فأ<@كل
ا�Çنّة nعا ã| النامية الشجرة عن إ<ستفادة 5Rف وهذا والنورانّية@, النور nعا عن

والروحانّية@/

/@ Ø ãæروحا أو Ø ãæنفسا شجر من ع�نوع�@: يكون أيضاً فالورق
قلي5ً@/ ٕاّ< منه أوتينا وما الناقص@, ا¤دود علمنا مبلغ اXقدار وهذا

/@١٩ . ١٨ ـ فلَيْنظُْر ٕا�اXدينِة هذِه بورِقكُم أَحَد@كُم فاْبَعُثوا@
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وريى ٩٦

يتظاهر Xا Ëºٕا الوَرق أّن الراء@: Ì»بك والورق بفتحتـ�@, الورق ب� والفرق
صفة كاòِشن وهو ,@Ì»بالك الوِرق 5Rف /@ ّ طبيعيى ء ãÏ¾ وهو والشجر@, النبات من
الصفة هذه فيه توجد موضوعاً قهراً فيكون الوَرقّية@/ بصفات متّصف ء ãÏ¾ ع� ويدّل

السابقة@/ اُ<مم ã| متداولة كانت ã(ّال اXسكوكة النقرة ã| Fك غ�ه@, أو بُصنع
الرقم@/ ã|الكهف أصحاب عن Ø ãا�b>ٕا البحث وسبق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ وريى

,@Ë»ا� يُداِخل داء :@ فالَوْريى أفراد@/ وكَِلمه قياس@, غ� ع� ِبناٌء :@ وريى ـ مقا
قَـيحاً أحدكم َجوُف Ñت� ÒZ ٔ<ن �ص�@: ا� رسول قال َوْرياً@: َيِريى ِجلُده َ وِريى يقال@:
خـرجت وَوراه@: َوْرياً@, يِريى نُد الزَّ وَري ويقال@: ِشعراً@/ Ñت� ÒZ أن من خ� َيِريَه Ø(ح
والَوَري@: م�@/ السَّ :@ الواريى واللحم /@ ã� يَ Ò ãو� مثل َيِريى وِريى بعÎÉم@: وحكي ناره@,

تعا�@: قال قُّدام@/ من ويكون َخلف من يكون فٕانّه َوراَءك@, قوGم@: وأمّا لق@/ Òòا
َمِلٌک@/ َوراَءُهم وكان

وِمن تعا�@: قوله تفس� بذلک أرادوا الولد@, ولد الوراء@: ويقال@: أمامهم@/ أيى
يَعقوَب@/ @ٕاْسحاَق َوراِء

ئة@/ الرِّ ã| يأخذ داء والوارية@: /@ َوْريى من Tذوفة ئة الرِّ :@ وريى ـ ٣٠٠.٨ الع�
وتصغ�ها ئ�@, والرِّ ئات الرِّ وbعها الر´@والتنّفس@, موضع وهيى َمز, Ôt>و َمز Ôt@ئة والرِّ

تَوريًة@/ يته ورَّ تقول@: ,@ ØÌ Ù»ال ٕاظهار وعدم �òا ٕاخفاء والتَّوِرية@: وُرَؤيَّة@/ ُرَويَّة
وأوَري@: ,@ يِريى َ وِريى لغة ã|و وعـد@, باب من َوْرياً َيِريى الزنُد وَري ـ مصبا
وتَواَري@: س�ه@/ مُواراًة@: وواراه لق@/ Òòا :@Ï½Ò¡ا مثل والَوَري ناره@/ أخرج ٕاذا وذلک
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٩٧ وريى

اXواقيت ã|ذلک يكون ما Wوأ@ك وقُّداماً@, َخلفاً وتكون مؤّنثة@, كلمة ووراء@: /@Lاستَخ
أدركـه وٕان وراءه@, فيكون إ<نسان ØãÏÉم بعد ãçيأ الوقـت ٔ<ّن ,@ ãوالليا� أ<يّام من
ãçيأ ء ãÏ¾ ٔ<@نّه شديد@, برد وقّدامک شديد@, برد وراَءك ويقال@: قّدامه@, كان إ<نسان
تقدير ع� إ<نسان ب�يديى وهو بإ<نسان@, ¡وقه تقدير ع� إ<نسان وراء من فهو
التأويل / ع�@هذا أ<ما@كن@سائغ ã| الوجهان ,@واستعGFا جاز إ<نسان@به ,@فلذلک ¡وق

تعا�@: كقوله ]ع�سوي@, وتكون ياء@, و<مها مكان ظرف وهيى

ذلک@/ َوراَء ابتَغي ِن Ò Òf
أبو@عبيد: وقال غ�ه@/ س�ته@وأظهرت ا¡ديَث@تورية: يت وورَّ سوي@ذلک@/ أيى
به مع�وتريد ã| ظاهراً لفظاً تُطلق أن فالتورية إ<نسان@/ وراء من مأخوذاً ٕاّ< أراه >

ظاهره@/ خ5ف لكنّه اللفظ ذلک يتناوله آخر مع�
آتش@/ كردن و شدن @روشن = @ ِاستَْوِريى ,@ ساوريى ـ ãæياÌº ـ ãTفرهنگتطبي

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وسـبق إ<خفاء@/ Jصل أن ٕا� ء ãÏ¾ �سـ هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
الرين@/ ã| وب�م�ادفاtا بيyا الفرق

ã| كان سواء Fyم واحد كّل ã| اXواراة مفهوم فبلحاظ والقّدام@: اòلف وأمّا
أو نفسـه ã| اXستور اXتواريى ]ع� بل ]عناYا@, اXاّدة فليست قّدام@, أو خلف جهة

شخص@/ عند

الولد@/ ولد مفهوم وهكذا

الدفـع ]Çع� وهـو الورء@, مـن ٕاشـتقاقها يبعد > الوراء كلمة أّن ٕا� مضافاً
به@/ مرتبط وغ� عنه وخارج نفسه عن مدفوع وقّدامه خلفه ã| ما فكأّن وإ<مت5ء@,
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وريى ٩٨

وHالطت@/ اللغة كتب ã| اXاّدت� oمفاه اشت}ت وقد
خفاء ã|و مستوراً لكونه به@: يى Ødو كالِعدة@, مصدراً كونه فالظاهر الرئة@: وأمّا

الظاهر@/ التنفّس ومن البدن ظاهر من

فيه@/ مستور وهو الزند@, من ٕاخراجه مورد ã| فٕانّه النار@: خروج وأمّا

/@٢٠ . ٧ ـ F ßtَسوءا Fِمن Ôyَع َ ُووِريى ما FÔ ÒG َ ِلُيبِديى يطاُن@ الشَّ FÔ ÒGفَوسَوس

/@٣١ . ٥ ـ أخيه َسْوأةَ@ ُيواريى َكيَف يَه Ôِل ا1ْٔرِض ã| َيْبَحُث ُغراباً@ ا7ُ َفبعَث

/@٢٦ . ٧ ـ َسوءاِتكُم @ُيواِريى ِلباساً َعَليكُم أنَزلنا َقد آَدم ã3 بَ يا

اXفاعلة @Xطاوعة والتواريى واòفاء/ �@الّس ã| ع�@استمرار اXواراة@مفاعلة@ويدّل
وإ<ختفاء@/ Ø�و]ع�التس

القرب أثر ã| ُووِريى وفكر وعمل صفة كّل وتشمل ا¡سنة@, مقابل ã|@وءة والسَّ
أ<نانّية@/ وهيى الشجرة من

مـوادَّ إ<نسـان مgون ã| أّن ٕا� ٕاشارة اُ<و�@: ا<�يـة ã| باXواراة والتعـب�
روحـانيّة مـاّدة من تركيب وفيه ضعيفاً خلق ٕانّه حيث وءات@, السَّ من واقتضاءات

والxذيب@/ الðكية ٕا� فيحتاج كدرة@, وج«Êنيّة
ويظهرها@/ يِّئة السَّ الكدورة هذه يُبديى الشجرة من والقرب

/@١٠١ . ٢ ـ ظهورهم وراَء

/@٢٤ . ٤ ـ ذلكُم َوراَء ما َلكُم واُِحلَّ

/@٧١ . ١١ ـ يَعقوَب ٕاسحاَق َوراِء وِمن

/@٥٣ . ٣٣ ـ ِحجاب َوراِء ِمن َفاْسألوهنَّ
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٩٩ وريى

/@٤ . ٤٩ ـ ُجرات Ô¡ا َوراِء ِمن

/@١٤ . ٥٩ ـ ُجُدر َوراِء ِمن أو

/@١٠٠ . ٢٣ ـ َبرَزٌخ َورائِهم وِمن

/@١٠ . ٤٥ ـ Úsَجه َورائهم ِمن

/@٥ . ١٩ ـ ãَورا� ِمن Ò ã ß�وا ÒXا ِخفُت

/@٧٩ . ١٨ ـ يأُخذ َمِلٌک َوراَءُهم وكاَن

وهيى wا مربوطة وغ� عyا خارجة اُمـور اXوضـوعات@: هذه خلف ã| fا
عندها@/ Vهولة Uتفية مستورة

اòصوصيّات ٕا� ٕاشارة م�ادفاtا@: دون الكلمة wذه اXوارد هذه ã| والتعب�
/@LO > Fك فzا@, اXنظورة

خفاء ã|و مستورين كوuم يراد ا¡جاب@: وراء من الرابعة ا<�ية ã|@مGسؤا فٕاّن
د<لة أشّد اXعـ� وهذا عyّن@, واXقابلة اXواجهة ã|و ظاهـرين كوuم وعدم عyّن@,
كوuّن حال ã| ولو واXقابلة اXواجهـة مطلق ãLيُنـ ٕانّه حيث حجاب@, ã| كوuّن من

ومستورات@/ Tجوبات
اòامسة@, ا<�ية ã| Fك ا¡جرات من@وراء Ø ãkّالن ٕا�@نداء ا¡كم@بالنسبة وينعكس
وأن ومقابلًة@, مشافهًة Uاطبته ãÏÉيقت �ص� Ø ãkّالن عظمة رعاية مقام ã| أ<دب فٕاّن

ُدر@/ Ôا� وراء من أو بُعد من <@يناَدي
الدنيا ا¡ياة ã|الناس فٕاّن والثامنة@: ا<�يت�السابعة ã| التعب� لطف يظهر وwذا
وخصوصيّاtا@, وعذاwا Øsجه حقيقة وعن ال�زخ nعا عن وTجوبون مسـتورون

/@Fzف س�ة و< جان}م@, من يتحقّق ا Ø̂ ٕا وإ<حتجاب وإ<ستتار
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وريى ١٠٠

هو ا Ø̂ ٕا النور وهكذا وجّل@, عّز وب�ا� ب�العبد Dف وا¡جاب الّس�ة أّن Fك@
لذاته@/ اXنبسط النور مقام ã| واXستوريّة ا¤جوبيّة يتصّور و< العبد@, جانب

/@٢٠ . ٨٥ ـ يط ß ÔT َوراِئِهم ِمن وا7ُ َتكِْذيٍب ã| َكَفروا الَّذيَن َبل

. ٢ ـ الظُّلFت ٕا� النُّوِر ِمن م Ô Òuِرجو ÔO الطّاغوُت أوليـاؤُهم َكَفروا والَّذيَن
/@٢٥٧

/@٣٥ . ٢٤ ـ وا1ْٔرِض واِت مى السَّ نوُر ا7

/@٥١ . ٤٢ ـ ِحجاب َوراِء ِمن أو َوْحياً ٕا1ّ ا7ُ ُيكلِّمُه Ìأن Ò¿ ِلبَ كاَن وما@

تناسب ٕا� مضافاً Ìيانّية@, Ù»ال اللغة عن fأخوذ النار: ]ع�@ٕاخراج إ<يراء وأمّا
Ìيانّية@/ Ù»ال اXع�واللغة هذا ب�

/@٧١ . ٥٦ ـ َشجَرtا Ôkأنشأ Ôr أ@أنْ ُتورون ã, الّ اَر النّ Ôrأفرأي

هيى للنـار الطبيعـيّة اXواّد ومن الشـجرة@, من النـار رجون ÔHو توقـدون أيى
تعا�@/ ا� خلق من هيى ا Ø̂ ٕا والشجرة الشجرة@,

/@٢ . ١٠٠ ـ ُصْبحاً غاِت ÔXفا َقْدحاً وِرياِت ÔXفا َضْبحاً والعاِدياِت

السلوك من اòمس اXراحل ٕا� تش� اòامسة ا<�ية ٕا� الكرZة ا<�يات هذه
عدو@/ راجع ـ ا<�يات هذه كلFت من ماّدة كّل ã| ٕالzا وأ¾Ìنا وجّل@/ عّز ا� لقاء ٕا�
إ<شـتغال وفzا السـالك�@, لنفوس الثانيـة اXرحلة ٕا� ٕاشـارة فاXوريات@:
يوجب@حصول@حرارة إ<يراء فٕاّن اXنتجة@@بالروحانّية@والنورانّية@, بالعبادات@والطاعات
اXرحلة ٕا� يصل أن ٕا� طريقه ã| ويؤيّده س�ه ã|السالک vديى اXع� وهذا ونور@,

الثالثة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

www.attaweel.com



١٠١ وزر

وزر@:

وعـد@: باب من َيِزر وَزر يقال@: ومنه الثِّـقَل@/ والِوزر@: /@j>ٕا الِوزر@: ـ مصـبا
َموزور@/ فهو ,@j>ٕا من ُوِزر ويقال@: وأaال@/ aل مثل أوزار@, وا�مع ,@j>ٕا aل ٕاذا
ٕا� بـه رجـع اُفِرد فلو ل5ٕزدواج@, Yز ا Ø̂ فٕا مأزورات@, غ� مأجورات قـوله@: وأمّا
ا<نقضـاء@, عن كنايـة أوزاَرها@, ا¡رُب تَضَع Ø(ح تعا�@: وقـوله الواو@/ وهو أصله
واشتقاق <بسـه@/ ع� لِثقله ِوزراً 5ح السِّ ويسّمي ا¡رب@, أهل تَضع Ø(ح واXع�@:
وزير@, فهو للسلطان وَزر يقال التدب�@, ثقل اÇÒXلِک عن Jمل ٔ<@نّه ذلک@, من الَوزير
لبسـه@/ بثـوبه@: واّتزر الفتح@/ وحكيى و<ية@, ا Øu@>ٔ Ì»بالك والِوزارة ُوَزراء@, وا�مع

ٕاوتزر@/ وأصله ,@j>ٕا ركب واّتزر@:
ء@/ ãÏ¿ال ã| الثِّقَل ـ وا<�خر لجأ@/ ÒXا ـ أحدYا صحيحان@: أص5ن وزر@: ـ مقا
أحَرزه@/ ء@: ãÏ¿ال ف5ن أوَزر :@ ãæالشيبا وَحكي َوَزر@/ 1 كّ+ ـ لجأ ÒXا الَوَزر@: ـ أ<ّول
ِوزراً@/ الَذنب يى Ø Ôdولذلک له@, Òaو اXتاَع فيه فَجعل ثوبه بَسط ٕاذا الرجل ل ßa والِوزر@:
صاحبه@/ عن الثِّقَل مل ÒJ ٔ<@نّه به يى Ød والوزير@: أوزار@/ وا�مع 5ح@, السِّ الِوزر@: وكذا

والكاَرة قَل والثـِّ j>ٕا والِوزر@: ا�ـبل@/ الَوَزر وأصل لـجأ@, ÒXا الَوَزر@: ـ صحا
يُواِزر فهو ف5ن استُوِزر وقد الِوزارة@/ ã| لغـة والَوزارة اXواِزر@/ والَوزير@: 5ح@/ والسِّ

غلبته@/ ف5ناً@: وَوَزرت الِوزر@/ ركب الرجل@: واتَّزر له@/ ويتوّزر Ò�أ<م
واللباس@/ الطعام من Øمع� مقدار الكور@, من الكاَرة@: أقول@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا�بل ومن@مصاديقه@: ء@/ ãÏ¾ ع� ا¤مول الثِّقل هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
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وزر ١٠٢

Jمله الّذيى الثقيل 5ح والسِّ إ<نسان@, رقبة ع� j>ٕوا أ<رض@, ع� ا¤مول الثقيل
ا¤مولة والكاَرة اXملكة@, اُمور إدارة من للسلطان اXواِزر ع�عهدة وما ا¡رب@, أهل

ع�اXغلوب@/ ثق5ً أوجبت ã(ّال والغلبة طعام@, أو لباس من

مَـلجأ يكون ما أو كا�بل بالّثـقالة@, يتّصف ما ]ع� صـفة كا¡َسن والَوَزر
ال5ّجئ�@/ لورود ً5ّ ÒTو نفسه ã| وعظمة ثَقالة ذا لكونه للناس

]ع�لبس إ<ّتزار وأمّا والوزر@/ الثقل aل ع�اختيار ويدّل افتعال وإ<ّتزار@:
مهموزاً@/ إ<زار من فهو اللباس@:

aل ]ع� مصدراً يستعمل :@Ì»بالك والِوزر ِثق5ً@/ aل أيى َوْزراً@: يِزر وَوَزر
الثَّقيل@/ ء ãÏ¿لل ÓÊºوٕا الثقيل@, ء ãÏ¿ال

/@١٦٤ . ٦ ـ اُخري ِوزَر ةٌ واِزَر تَِزُر و1 zا َعلَ ٕا1ّ نَْفٍس @ُكلُّ َتْكِسُب و1

/@٣١ . ٦ ـ يِزرون ما ساَء@ ُظهوِرِهمأ1 َع* أْوزاَرُهم ِملوَن Ö ÒJ وُهم

/@١٠٠ . ٢٠ ـ ِوْزراً الِقيامِة يوَم مُل ÒJ فٕانَُّه َعنُه منأْعَرَض

/@٢ . ٩٤ ـ َظْهَرك أنَقَض الَّذيى ِوزَرك َعنِک وَوَضْعنا

/@٧ . ٤٧ ـ أْوزاَرها رُب Ò¡ا َتَضَع Ø,َح

والثـانية اُ<و� ا<�يـة ã| Fك ّ فاXعنويى ,@ ّ وماّديى ّ معنويى نوعـ�@: ع� والِوزر
من النفس يلحق ما وهو ,@ ّ ماّديى غ� أمر اXاّدة ماوراء nعا ã| الثَّقالة فٕاّن والثالثة@,
النيّات وفساد أ<عFل سوء من ا¡Çاصلة وا¤جوبيّة وإ<ضطراب والظلمة إ<نكدار

ا¡يوانّية@/ الصفات وقبح
النفسـانّية@, الصـفات ã| Fك معه@, ويتّحـد به النفس يتشكّل ا Ø̂ ٕا أ<مـر وهذا
النفس صفات فٕاّن غ�ه@, ٕا� ينقلها أو غ�ه@, ã| بصفات يتّصف أن لنفس يصّح ف5
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١٠٣ وزع

ل5ٕنتقال@/ وغ�قابلة فيه راسخة تكون
ل5ٕنتقال قابلة فهيى واòامسة@, الرابعة ا<�ية ã| Fك اXاّدّية@: والثَّقالة الِوزر وأمّا

آخر@/ Tّل ٕا� Tّل من والتحّول
/@١١ .@٧٥ ـ ْستََقّر ÔX ا يومئٍذ َربَِّک ٕا�@ 1@َوَزر @كَّ+ فرُّ ÒXا أيَن َيومئٍذ ا1ْٕنساُن@ يَقوُل

وØXا Tّل@/ أو ء ãÏ¾ ع� Tمولة ء ãÏ¾ ã| ثَقالة ع� ويدّل صفة الَوَزر ٕاّن قلنا
فيه@: خفّة و< مضطرب وغ� نفسه ã| مسَتقّراً ثابتاً ثقي5ً يكون أن يلزم لجأ ÒXا @كان
ã| الكلمة فاستعFل أيضاً@, ع�ا�بل يطلق أ@نّه Fك عليه@, ٕاط5قه ويصّح عليه يصدق
هو@/ حيث من أ<صيلة معانيه من اXلجأ وليس ا5Xحظة@, wذه هو ا Ø̂ ٕا لجأ ÒXا مورد

/@٢٠ . ٢٩ ـ أْزريى بِه اُشُدْد أخيى هاروَن ã*ِمنأْه َوزيراً ã� واجَعْل

أداء ã|و التـبليغ أمر تكليف ã| ويشـ�ك اُ<مـور إدارة ثَقالة Jمل مَن أيى
الرسالة@/ وظائف

اXوارد@/ هذه ã| باXاّدة التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وزع@:

قال كففته@/ أ<مر@: عن ووزعتـه قياس@, غ� ع� موضـوع بناء وزع@: ـ مقا
ã|و َوَزَعـة@/ الوازع وÇbع آخرهم@/ ع� أّوGم بَس ÔJ أيى ُيوَزعون@, فُهم سبحانه@:
أخوف@/ للسلطان الناس ٕاّن أيى القرآن@, َيَزع ا ØW ÔWأ@ك السلطان يَزع ما الك5م@: بعض
ٕاذا ء@, ãÏ¿بال اُوِزع مَن هو ويقال ٕايّاه@/ أGمه الشكر@: ف5ناً ا� أوَزع يقال@: آخر@: وبناء

bاعات@/ أيى الناس@, من أوزاُع وwا بشكره@/ يولِعه تعا� ا� كأّن به@, اُولِع
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وزع ١٠٤

وحبسته@/ عنه منعته وهب@: باب من وزعاً أَزعه أ<مر عن وَزعته ـ مصبا

بصفة وأ<وزاع اقتسـمناه@/ عناه@: وتَوزَّ أقساماً@/ قّسمته توزيعاً@: اXال عت ووزَّ
Yدان@/ من بطن ا�مع@:

عن كففتَه ٕاذا@ َوْزعاً@, أَزُعه وَزعته قوGم@: من الفاعل الوازع@: ـ ٤٢٤ إ<شتقاق
Îا ÔÉبع يتقـّدم أن اòـيل ويكّف ا¡رب ã| الصـفوف يُصلح الّذيى والواِزع@: ء@/ ãÏ¿ال

فّرقته@/ ٕاذا توزيعاً@, ء ãÏ¿ال ووّزعت أGمه@/ أيى خ�اً@, ا� وأوَزعه بعضاً@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

منظورة القيود وهذه وتسوية@/ تقدير ã| oتقس هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
أ<صل@/ ã|

ٕاذا وإ<ص5ح@, وإ<Gام وإ<ي5ع والتفريق واXنع وا¡بس الكّف لوازمه@: ومن
ع�ٕاط5ق@/ لوحظت

التقدير أّن Fك اXعّينة@, ا¡دود عن وا¡بس واXنع الكّف يوجب oالتقس فٕاّن
وٕاي5عاً@/ وٕاص5حاً تفريقاً يوجبان والتسوية

والتقدير@/ oالتقس نتيجة فٕانّه ا�Fعات@: مفهوم وأمّا
/@١٩ . ٢٧ ـ Ú ã Ò*َع أنعمَت ã, الَّ ِنعمتَک أشكَُر أن ã3أوِزْع َربِّ وقال

له ن ØW أ@كون Ø(ح نعمتک@, قبال ã| بالشكر العمل حقّه ã| ر يقدَّ ن ØW ãاجعل� أيى
القسمة@/ هذه ã|نصيب

/@١٧ . ٢٧ ـ يوَزعون فُهم ß Ö والطَّ وا1ٕنِْس نِّ ß"ا ِمن ُجنوُده لُسلDَن ÒÌ ß¿وُح

/@١٩ . ٤١ ـ يوَزعون فُهم اِر النّ ٕا� ا7ِ أْعداُء ÔÌ Ò¿ Ö ÔJ ويوَم
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١٠٥ وزن

وbع@/ وسوق بعث هو Ì¿¡وا وتسوية@/ تقدير ã| oتقس هو إ<يزاع ٕاّن قلنا
Tّل ã| ا�معـيّة هذه من فرد كّل يقع Mيث اXراتـب Mسب oالتقس وهو فإ<يزاع

/@Ì¿¡ا بعد يكون ا Ø̂ ٕا إ<ستواء@: يتحقّق Ø(ح يناسبه
التعب� لطف هو وهذا التاّم@/ والتقدير وا¡gة العدل باقتضاء هو ا Ø̂ ٕا فإ<يزاع

يرادفها@/ ما دون اXوارد هذه ã| باXاّدة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وزن@:

قدُر نة@: والزِّ وزناً@/ َء ãÏ¿ال ووَزنُت وٕاستقامة@/ ع�تعديل يدّل بناء وزن@: ـ مقا
يُوازن وهذا الyار@/ انتصف ٕاذا الyار@: مñان قام ويقال@: َوزنة@/ وأ<صل ء@, ãÏ¿ال وزن
نسبوه@ٕا�رجاحة ٕاذا الوزن, راجُح وهو معتدله@/ :@ الرأيى وَوزين اذيه@/ ÔJ @هو أيى ذلک@,

العقل@/ وشّدة الرأيى

لغة@, حقّه زيداً ووزنت وعد@, باب من وزناً أِزنُه لزيد ء ãÏ¿ال وَزنُت ـ مصبا
وما وازن@/ فهو ثقُل@, نفسه@: ء ãÏ¿ال وَوُزن أخذه@/ فاتََّزنه@: لزيد@, وكلت زيداً ِكلُت مثل
أيى وزن@, لف5ن ليس العـرب@: وتقول وإ<طراح@/ إ<Yال عن كناية وزناً@: له أeت
وbعه الواو, وأصله@من واñXان@مذّكر @معادله@/ أيى وِزنته@, وزان@ذاك وهذا òّسته@/ قدر

موازين@/

الدراهم@, كأوزان مثله@, ء ãÏ¿ب ء ãÏ¾ ثقل وهو معروف@, الوزن: ـ ٣٨٦.٧ الع�
فاّتَزن@/ َء ãÏ¿ال ووَزنت خَرصـه@/ ٕاذا النخل َر Ò\ ووَزن ره@, قدَّ ٕاذا َء ãÏ¿ال وَزن ويقال@:
/@ÍÒ½ِق فzا َموزونة@: وجارية مُتثبّتاً@/ كان ٕاذا َوزانًة@, َوُزن وقد ,@ الرأيى وِزين ورجل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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وزن ١٠٦

والتحقيق@:

مـقداره@, وتعي� وخفّـته ء ãÏ¿ال ثِقَل تقدير هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
معنويّاً@/ أو ماّديّاً

:@ ã| Fك ,@ ّ اXاّديى فالوزن
/@٣ . ٨٣ ـ Ìون ß» Ö ÔO َوَزنوُهم أو كالَوْهِم ذا@ وٕا

/@٣٥ . ١٧ ـ oْستَق ÔX ا بالِقْسطاِس وِزنوا Ôrِكل ٕاذا الَكْيَل وأوفوا

/@٩ . ٥٥ ـ اñßXاَن Ìوا ß» Ö ÔH و1 بالِقْسِط الَوْزَن وأقيُموا

تعي�مقداره والوزن ا¡جم@/ جهة من ء ãÏ¿ال مقدار تعي� ٕانّه الكيل@: ã| سبق
الثقل@/ جهة من

الع�يّة اللغة من مأخوذتان واللغتان مصدران@, وYا الوزن@, مقابل ã| فالكَيل
/@Í½تU بتغي�

ÇTلِّه ٕا� ا¡ّق ٕايفـاء والِقسط أ<شـياء@/ به يوزن Xا Ëºٕا كاXفـتاح واñXان
سبق@/ Fك ]ع�اñXان@, اليونانيّة اللغة من مأخوذ والِقسطاس@: مورده@/ ٕا� وٕايصاله

يكون و< صحيح@, برنا¶ وIت بالطبع منتصباً يكون ما هو :@oستقXا واñXان
اعوجاج@/ أو ٕاLراف فيه

:@ ã| Fك اXاّدة@, ماوراء ã| والوزن

َخفَّْت وَمن ْفِلحـون ÔX ا ُهم ولئَک فاُ َموازيُنـُه ثُقَلْت ْن Ò Òf ـقُّ Ò¡ ا َيومئٍذ والَوْزُن
/@٨ . ٧ ـ م ÔÎ Ò»أنُف Ìوا ß»َخ الَّذيَن ولئَک فاُ موازينُُه

َمن وأّما راِضية ِعيَشٍة ã| َفهَو َموازينُُه َثُقَلْت َمن فأّما َعة@/// القاِر ما القاِرَعُة
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١٠٧ وسط

/@٦ . ١٠١ ـ َموازينُه َخفَّت

/@٤٧ . ٢١ ـ َشيئاً نَفٌس ُتظلَم ف+ القيامِة ليَوم الِقسَط اXواِزيَن وَنضُع

ÇOتلفان واÇòفّة والثقل مقداره@, وتعي� ء ãÏ¿ال ثقل تقدير هو الوزن ٕاّن قلنا
اXوضوعات@, باخت5ف Oتلف اñXان وكذلک واXوضوعات@, nالعوا اخت5ف Mسب
ّ ماّديى ]ñان توزن أن <بّد اXاّديّة اXوضوعات ãLف يناسبه@, ]ا يوزن ء ãÏ¾ كّل فٕاّن
اللطيفة أ<جسام من Nان«Îا ]ا توزن اXاّدة ماوراء ã|و وغ�Yا@, وا¡ديد @كا¡جر

ع�أ<عFل@/ وتطبيقها ا¡ّق مراتب من اXتظاهر أو
:@ ã| Fك الروحانّية@, اُ<مور ã| والوزن

/@٨ . ٧ ـ ا¡قُّ َيومئٍذ والوزُن

/@٢٥ . ٥٧ ـ واñXاَن الكتاَب َمَعُهم وأنَزلنا بالَبيِّنات ُسَلنا ُر أرَسلنا َلَقد

الروحانيّـة اXوضوعات wا توزن ã(ّال الروحانيّة اXوازين تشم5ن وا<�يتان
اXعنويّة اXقامات ã| Fك والنورانيّات@, الروحانيّات سنخ من تكون أن و<@بّد والعقلّية@,

والنور@/ باXعارف توزن ã(ّال إ<G×يّة
والروحـانيّة اXاّديّة الث5ثـة@, أ<وزان هذه من كّل فيه Nتـمع إ<نسان ٕاّن Øj

نفياً@/ أو ٕاثباتاً وال�زخّية@,
و1 بالِقْسِط الَوزَن وأِقيُموا اñßXاِن ã| َتطَغْوا أ@1ّ اñßXاَن َوَوَضَع َرَفَعها Êَء@ Ú»وال

/@١٠ . ٥٥ ـ @اñßXاَن Ìوا ß» Ö ÔH
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وسط@:

ء@, والرديى ب�ا�يّد أيى وَسط@, ء ãÏ¾ يقال@: اXعتدل@, الَوَسط@بالتحريک: ـ مصبا
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وسط ١٠٨

أ<وسط@, واليوم ]عناه@/ ُوسطي@: وللمؤّنث أوسط@, ء ãÏ¾و وَسط@, وأمة وَسط@, وعبد
مثل الُوسـط ع� الُوسطَي وNمع أ<واسط@, ع� أ<وسط وNمع الوسطي@, والليلة
Ìة Ò¿الَعـ قيل أ<يّام اُريد وٕان الُوْسط@, Ì Ò¿الَع قيل ãالليا� اُريد وٕاذا والفُضل@/ Òالفُض�
Xا Uالفاً العوام ألسنة ع� فشا ]ا ع�ة و< ّ عامّيى Ìأ<وَسط@: Ò¿الَع وقوGم أ<واِسط@/
ما الَوَسط@: وحقيقة ]فرد@/ ا�مـع عن � ÔO و< مفرد@, أ<وسط فٕاّن اللغة@, ـة Ø_أ نقله
ص5ة ٕاّن قيل Fك تساو@, غ� من ولو جوانبه من يكتنف ما يراد وقد أطرافه@, تساوت

أيى القوم َوْسط جلست Lو ]ع�ب�@, فهو بالسكون@: َوْسط وأمّا الوسطي@/ هيى الظهر
ب�ذلک@, توّسط ٕاذا وعد@, باب من َوْسطاً أِسط واXكاَن القوَم وَسطت ويقال@: بيyم@/

واسط@/ والفاعل

أوَسطه ء ãÏ¿ال وأعدُل والنِّـصف@/ الَعـدل ع� يدّل صحيح بناء وسط@: ـ مقا
وجّل@: عّز ا� قال وَوَسطه@/

َوَسطاً@/ ة اُمَّ

رأسه@/ َوَسط ÍÈبت ويقولون@:
الدار@/ َوْسط زيد تقول@: ء@, ãÏ¿لل موضعاً يكون Uفَّفاً الَوْسط ـ ٢٧٩.٧ الع�
الناس@, من bاعًة ف5ن ووَسَط ء ãÏ¾ كّل ã|طر ب� Xا ÓÊºٕا صار الس� نصبَت فٕاذا
وساطة َوُسط وقد قومه@/ ã|ا¡َسب َوسيط وف5ن وسطهم@/ ã| صار ٕاذا يَِسطهم@: وهو

ãبالغا� ليس وأفضله@, أعدله ء@: ãÏ¾ الناسوكّل من والَوَسط طه@توسيطاً@/ ووسَّ وِسطًة,
/@ÍÙ½ق ÔXا و<

اXّتصلة@: يّة Øgال ã|ويقال@ذلک القَدر, متساويا َطرفان له ما ء@: ãÏ¿ال َوَسُط ـ مفر
يقال بالسكون وَوْسط رأسه@, وسط وÍÈبت صلب@, وَسطه قلَت ٕاذا @كا�«Ëالواحد
حافِظوا ـ@ وقوله القـوم@/ َوْسط Lو جسـم� ب� يفصل ء ãÏ¿ك اXنفصلة@: يّة Øgال ã|
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١٠٩ وسط

اXغرب قال ومن بالyار@/ فباعتبار الظُّهر@: قال fن الُوسطي@: 5ِة والصَّ لواِت الصَّ ع�
والyار@/ اللّيل ب�ص5ة فلكوuا بح@: الصُّ قال ومَن ب�الركعت�وب�أ<ربع@/ فلكوuا
أثنـاء ã| وقـxا فلكون �ص�@, Ø ãkالنّـ عن ذلک ُرويى فقد :@Í½العـ ص5ة قال ومَن

أ<شغال@/

ء ãÏ¿ال ٕا� يُضاف الوسط أّن والوسط@: Ö�َالب ب�قولک الفرق ـ ٢٥٤ الفروق
الدار@/ وسط قعدت تقول@: البينونة@/ من ٔ<@نّه ٕا�شيئ�فصاعداً, وب�يضاف الواحد@/
أ<طراف اعتدال ãÏÉيقت والوسط اXكان@/ من يتباينون حيث أيى القوم@, ب� وقعدت

العدل@/ الوَسط@: قيل وGذا ٕاليه@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

سواء أشياء@, ب�شيئ�أو ما ã| ء ãÏ¾ استقرار هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
/@ ً5ّT أو اòارجيّة اXوضوعات من منفصلة@, أو متّصلة معنوّية@, أو ماّديّة @كانت

وأمّا والِعدة@/ كالَوْعد طة@, والسِّ الَوْسط مyا واXصدر وعد@, باب من اXاّدة ٕاّن Øjب� Dف مستِقّراً بكونه يتّصف ما ع� ويطلق أ<صل ã| صفة فهو بالتحريک@: الَوَسط
أشياء@/ أو شيئ�

@كان ٕاذا وباXنفصـلة بالتحـريک@, كان ٕاذا اXتّصلة ـيّة Ùgبال Fyبي الفـرق وأمّا
معناها Ø�يتغ@> اXاّدة فٕاّن fوهون فيه@: ]ع�اXوضع أو ]ع�البـ�فيه@, أو بالسكون@,

/@ ãæعاXا تلک ã| استعمل الكلمت�قد من ك5ًّ أّن ٕا� مضافاً اGيئات@, باخت5ف
سـوُل الرَّ ويكوَن النّاِس َع* ُشـَهداَء@ ِلَتكونوا َوَسطاً ـًة ُأمَّ َجَعلنا@كُم وَكذلک

/@١٤٣ . ٢ ـ Îيداً Ò¾ َعَليكُم

ع� ف� ßÌ¿وم Fyبي رابط� ليكونوا الناس@, وب� الرسول ب� Dف وسطاً أيى
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وسط ١١٠

علzم@/ ف ßÌ¿م الرسول أّن Fك وأعGFم@, سلوكهم ã|الناس

مرتبـة ã| فيكونوا وإ<¾Ìاف@: وإ<حاطة العـلم عن عبارة ال¿Îود كان ا@ ØXو
مyم كّل ويكون واXعنوّية@, الظاهريّة منازGم يشـاهدوا Ø(ح مرات}ـم@, فوق عالية

Gم@/ ومبيّناً وهادياً وَمرجعاً ومطِّلعاً بص�اً
أ<فراد@/ من اXنفصلة يّة Øgال ã| اXورد هذا ã|استعملت فالكلمة

/@٢٨ . ٦٨ ـ ُتَسبِّحون لَو1 َلكُم أُقْل Òn@أ أوَسُطهم قاَل رومون ÒT ُن ÒL َبل

من هـؤ<ء@ ب� Dف واXـلک اXال جهـة من ـطة متوسِّ مرتبـة ã| كان مَن مالك�أيى كوuم جهة ٕا� اXورد ã| النظر فٕاّن طائف@, علzا طاف ã(ّال ا�نّات أصحاب
اXسا@ك�@/ يُطعمون و< وزراعات@, جنّات ومتمّول�وGم

/@٢٣٨ . ٢ ـ قاِنت� 7ِ وقوموا الُوسطَي +ة والصَّ َلواِت الصَّ Ò*َع حاِفظوا

اXغرب@: ص5ة الوسطي الص5ة من واXراد
اXشـاغل بعد إ<نسان يxـيّأ زمان أحسن وهو اللّـيل@, أّول وقxا فٕاّن ـ ١
ّية@, ×Gٕا وظائف ٕا� يتوّجه أن ال5ّزمة@, وا£اهدات التجاريّة وأ<عFل الدنيويّة الyاريّة
ã| خاشعاً متذل5ًّ خاضعاً تعا� ا� يدعو وأن اòالصة@, والعبوديّة للطاعة يتفّرغ وأن

قلب@/ وفراغ وقت سعة

هذا وع� والنوافل@, الفرائض تشمل مطلقة الكرÇZة ا<�ية ã| والصلوات ـ ٢
واللّيليّة الطرف�الyاريّة من ك5ًّ فٕاّن ُوسطي@: اXغرب ص5ة كون وأمّا با¤افظة@, Ø�ع
الصلوات من الصبح وص5ة ,@Fوسطه ã| واقعة اXغرب وص5ة ص5ة@, وع¿Ìون أربع
اÇXغرب ونافلـة وع¿Ìين@/ أربعاً Fنوافله مع الظهـرين ص5ة فتكون عرفاً@/ الليليّـة
ونـافلxا الصـبح وص5ة الليل وص5ة جالسة ونافلxا العشاء وص5ة بعدها الواقعة
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١١١ وسط

وع¿Ìين@/ أربعاً أيضاً
سـائر فـٕاّن النـوع�@, ب� واقعة وهيى ركعات@, ث5ث اXغرب ص5ة ٕاّن ـ ٣
الظاهر ã| تعّد فهيى العشاء نافلة وأمّا ركعات@/ أربع ع� أو ع�ركعت� ٕامّا الصلوات

مستقّلة@/ ص5ة تعّد و< الليل@, ص5ة متّمFت من فهيى الَوتر ركعة وأمّا ركعت�@/
اXغرب يناسبص5ة ,@ اللغويى ]عناYا بعدها اXذكور القنوت مع القيام ٕاّن ـ ٤
وفيه واXوانع@, وإ<شتغا<ت والتظاهر الðاحم عن بعيد Ó Ø�Uمناسب زمان ã| الواقعة

تعا�@/ � والقيام والتبتّل التوّجه Iقّق اقتضاء
ذ@كرناه@/ ]ا الوسطي تعي�الص5ة ترّجح أوجه أربعة فهذه

/@٥ . ١٠٠ ـ عاً Ö Òb ِبِه َفَوَسطَْن َنْقعاً ِبه فأثَْرَن ///@ َضْبحاً والعاِدياِت

ٕا� ٕاشـارة اòمس ا<�يات هذه ٕاّن ا<�يات@: هذه كلFت وسائر العدو ã| قلنا
اللقاء@/ ٕا� السلوك اòمسمن اXراحل

السابقة اXراحل كانت وØXا أشياء@, ب� Dف مطلق استقرار هو الَوْسط ٕاّن وقلنا
وفـzا اòامسة@, اXرحلة ٕا� السالک فينxيى وسـ�@: وVاهدة وفّعاليّة حركات فzا
اòلق ٕا� الرجوع مقام وهو ثابت@, عدل وَسط أمن مقام ã|والسالک السلوك يستقّر
اòالص@/ ا¡ّق ٕا� وvدvم إ<Gيّة إ<جBعيّة بوظائفه ويعمل بيyم@, Dف يستقّر Ø(ح
Çbع وهو ا�مع@, مرتبة ٕا� وصوله عن عبارة الوسط@: ã| السالک فاستقرار
اòلق@, هدايـة ٕا� التوّجـه مقام ã| اXتعال ا� ٕا� التوّجـه وbع والباطن@, الظاهر
ٕا� وإ<لتـفات والتـفريط@, إ<فراط ب� وإ<عتدال اÇXراتب@, هذه ب� Dف وإ<ستواء

كّلها@/ ا�وانب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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وسع ١١٢

وسع@:

واّتسع@/ ء ãÏ¿ال َوُسع يقال@: /@Ì»والُع يق الضِّ ع�خ5ف تدّل كلمة وسع@: ـ مقا
قدر ع� يُنفق وهو والطاقة@/ َدة ßا� والُوسع@: /@ Ø ã� الغَ أيى الواِسع@, وا� الِغ�@/ والُوسع@:

َسعة@/ ذا كان الرجُل@: وأوَسع ُوسعه@/

nو ـ قـوله ã| السبعة به وقرأ الس�@, بفتح َيَسعه@, اXتاع أ<ناُء وَسع ـ مصبا
,@Ì»الك اXضارع ã| أ<صل قيل@: التابع�@/ بعض به وقرأ لغة@/ وك«Ìها َسعًة@/ يؤَت
Xكان ا¡ذف@, بعد فتحت Øj وك«Ìة@, مفتوحة ياء ب� لوقوعها الواو حذفت وGذا
القوَم@, اXكاُن ووَسع ويَلع@/ ويَضع ويطَأ ويَلغ ويَدع ويقَع ب Òv ومثله ا¡لق@, حرف
أيضاً@, ]ع�اتّسع :@ ØËÉبال اXكان وَوُسع يتعّدي@/ و< يتعّدي اّتسع@, أيى اXكاُن@, ووَسع
اÇXال ووَسع واتّساع@/ َسـعة اXوضع ã|و الثانية@/ من ووسيٌع اُ<و�@, من واِسٌع فهو
نفع@: باب من َوسـعاً يوَسع رزقه عليه ا� ووَسع Pمـيعه@/ و| Ø(ح Wك ٕاذا الديَن@,
ٔ<ّن <@Nـوز@, أيى كذا@, تفعل أن يسُعک و< مثله@/ ـعه@, ووسَّ وأوَسـعه ه@/ ØWوك بسطه
ضّيقته@/ خ5ف ووّسعته َسعة@وغ�@/ ذا صار الرجُل: وأوَسع غ�مضيَّق, ع موسَّ ا�ائز

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

التضـّيق@, قبال ã| وهذا ٕاحاطة@, ã| انبساط هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
/@ ّ ومعنويى ّ ماّديى ã| وتستعمل

Mسـبه@/ ء ãÏ¾ كّل ã| وهو مطلق امتداد هو البسط أّن الفرش@: ã| سبق وقد
التفريق@/ مطلق والبّث@:
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١١٣ وسع

ã| والُوسـع اXعيشة@/ ã| ٕانبساطاً يوجب حيث اXال ã| الغ� مصاديقه@: ومن
ا<سـتعداد ã| انبساطاً توجب حيث والقدرة والطاقة فيه@/ التضيّق مقابل ã| الرزق

عمل@/ ã| وا�واز والعمل@/
:@ ã| Fك ,@ ّ اXاّديى فالُوسع

/@٥٦ . ٢٩ ـ واِسَعة ãÏÈأر ٕاّن

/@٧ . ٦٥ ـ َسَعته ِمن َسَعة ذو ِلُينِفْق

:@ ã| Fك ,@ Ø ãæالروحا ّ اXعنويى والُوسع
/@٨٩ . ٧ ـ ÓFِعل ء ãÏ Ò¾ ُكلَّ َربُّنا وِسَع

/@١٥٦ . ٧ ـ ء ãÏ Ò¾ ُكلَّ وِسَعْت ã,Òaوَر

تعّدد > الذات ع� الذاتيّـة والصفة الذاتّيـة@, الصفات من والعلم الرaة فٕاّن
كذلک ء@: ãÏ¾ ع�كّل Tيط وهو له uاية و< حّد > الذات أّن Fوك اòارج@, ã| Fyبي

والرaة@/ والقدرة كالعلم الذاتّية@, صفاته
ا¡س�@/ أÊºئه من فهو الواسع@, تعا�@: عليه يطلق اXع� وwذا

ع�قاطبة ينبسطTيطاً اXطلق الثابت وجوده نور فٕاّن الواسع@: هو تعا� فا�
علمه وكذلک الروحانّية@, وال«Êويّة ا�«Êنيّة أ<رضيّة nالعوا bيع وع� اXوجودات
أو Ø ãæمكا أو Ø ãæزما حّد ّ أيى يقيّده و< بوجه@, Tدود غ� تعا� فهو وٕارادته@, وقدرته

/@ Ø ãçذا أو Ø ãæÊ»ج
/@١١٥ . ٢ ـ oَعل واِسٌع ا7َ ٕانَّ ا7ِ َوجُه Úqَف ُتولُّوا ÒCأي

/@٧٣ . ٧ ـ oَعل واِسٌع وا7ُ َيشاُء َمن يؤتيِه ا7ِ َفْضُل ذلَک

/@١٣٠ . ٤ ـ ÓDَحك واِسعاً ا7ُ َو@كاَن َسَعته ِمن كُّ+ً ا7ُ يُغِن قا َيتَفرَّ وٕان
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يشـ� بعده oوا¡ك oالعل وذ@كر السابق@/ للحكم oوتتم تعليل الواسع ِذ@كر
ٕاذا مطلوبة نتيجة تفيد ا Ø̂ ٕا إ<حاطة فٕاّن وا¡gة@, بالعلم قرينة وَسعته ٕاحاطته أّن ٕا�

/@Fw قرينة @كانت
/@٢٥٥ . ٢ ـ وا1ٔرَض واِت مى السَّ ُكرِسيُّه وِسَع

/@ ØãÏºالكر راجع
/@٢٨٦ . ٢ ـ ُوْسَعها ٕا1ّ َنْفساً ا7ُ ُيَكلُِّف 1

جعل التكليف ٕاّن وقلنا فراجعه@, الكرZة ا<�ية هذه توضيح الكَلف ã| سبق قد
وTدودّية@/ مشقّة ã| Nعله ٕاليه أمٍر بتوجيه كلفة ذا شخص

والظرفّية@/ إ<ستعداد ã| شّدة وهو ّ معنويى أمر النفس ã| والُوُسع

/@٢٣٦ . ٢ ـ َقَدُره ß ß�ق ÔXا Ò*َوع َقَدُرُه وِسِع ÔX ا Ò*َع وَمتِّعوهنَّ ///@ النِّساَء Ôrَطلَّق ٕان

إ<قتار قبال ã| وهو ولعائلته لنفسه وواسع باسط وهو سعة ذا يكون من أيى
معاش@/ ضيق ã| يكون ومن ]ع�التضييق

ـع موسِّ ٕانّه فيقال ا�هة@: هذه وت5حظ به اXفعول ٕا� الفعل نسـبة اُريد وٕاذا
التفعيل@/ بصيغة Ù�ومق

/@٤٧ . ٥١ ـ شناها فَر وا1ٔرَض Xوِسعون وٕانّا بأيٍد بَنْيناها Êَء Ú»وال
الفعل ٕا�قيام إ<فعال ã| النظر ٕاّن قلنا وإ<يساع@: ع�أ<رض@/ بسط الفرش@:
فيظهر الفاعل@, من وصدوره الوسع قيام ع� يدّل فإ<يساع منه@, وصدوره بالفاعل
ÏÉقت[ رaته@وفضله@وكرمه@وجوده@وٕاحسانه يبسط وهو البسط@والوسع@, @منه Øويتج�
إ<فاضة@/ مقام ã| وموِسع وبذاته@, نفسه ã| واسع تعا� فهو وصفاته ذاته ã| الواسعيّة

الكرZة@: ا<�ية مضمون من قريب وإ<يساع
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١١٥ وسق

/@٧ . ٦٥ ـ ا7 آتاُه ا ØW فلُينِفْق ِرزُقُه َعلَيِه ُقِدر وَمن َسَعتِه ِمن َسَعٍة ذو ِلُينِفْق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وسق@:

عنده يقال بع�@, Çل ßa والَوْسق@: bعته@/ وعد@: باب من َوْسقاً َوَسقتُه ـ مصبا
ٕاذا أيضاً@: وعد باب من أِسقُه ووسقته Ò�البع وأوسقُت ُوسوق@/ وا�مع ر@, Ò] من َوْسق

�ص�@/ Ø ãkّالن بصاع صاعاً ستّون الَوْسق :@ ّ أ<زهريى قال الَوْسق@/ لتَه Úa
قال aَلْتـه@/ اXاَء@: Ôالعـ� ووسقِت ء@, ãÏ¿ال aل ع� تدّل كلمة وسق@: ـ مقا

ل@/ Ò Òaو ع Òb أيى وَسق@, وما والليل سبحانه@:

ء ãÏ¾ وكّل ْمل@, Ò¡ا الَوْسِق@: ã| وأ<صل معلومة@/ ِمكيَلة والِوسق@: الَوْسق ـ لسا
ا¡Fر@/ أو البَغل ل ßa والِوقر@: البع�@/ ل ßa هو الَوْسق اòليل@: وقال aلَته@/ فقد وسقتَه
النخلة وسَقْت ويقال@: عاّمة@/ مل ß¡ا هو وقيل الِعد<ن@, وقيل الِعدل@, الَوْسق@: وقيل@:
Çbعتُه َء@: ãÏ¿ال ووَسقُت َوْسقاً@/ aَلْت أيى أوسـَقْت@, قيل aلها Wك فٕاذا aَلْت@, ٕاذا

ء@/ ãÏ¿ال ٕا� ء ãÏ¿ال ØËÈ والَوْسق@: وaلته@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وaلها أشياء bع مصاديقه@: ومن ل@/ Òaو bع هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
علzا@/ الع�وaله ã| جريانه Øj اXاء وQّمع غ�ه@, أو ع�بع�

البع�@, ل ßa فيه أ<صل فٕاّن إ<عتبار@, wذا معلوم مكيال ع� الَوْسق وٕاط5ق
اُطلق Øj وا¡مل@, ]ع�ا�مع مصدر أ<صل ã| والكلمة يطابقه@/ Øمع� ]قدار يقّدر Øj

وJمل@/ Nمع ع�ما
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َطَبقـ َعن َطبقاً Ú Ôéَك�َل اتََّسق ٕاذا والَقَمِر وَسَق وما والليِل َفق بالشَّ ÔË ß»اُق ف+
/@١٧ . ٨٤

وJيط يزول@, Øj الشمس@, غروب بعد ã}البا الرقيق الضعيف النور هو فق الشَّ
نـور من ينعكس مكَتسـب نور وفيه القـمر يَ�اءي Øj لي5ً@, فيكون تدرNاً الظ5َُّم

الشمس@/

له وJصـل ويتجـّمع@, يxيّأ Ø(ح اXظِلم الليل بٕاقبال يُعلن الشـفق ومشاهدة
من ظ5َم ã| يقع Øj َلكة@, ÒGا ã| وإ<رتطام إ<بت5ء من ويتحّذر والتنـّبه@, التوبـة حال

النور@/ من أثر له Tيب ف5 الليل
فيضان أّن ع� ويدّل بوساطة@بيyم@وب�الشمس@, القمر Øا¡الة@يتج� @تلک ã|و

ينقطع@/ nالشمس

وطمأنينة سكوتاً ي5زم اللّـيل ظلمة فٕاّن وا¡مل@, ا�مع وهو الَوْسـق@: وأمّا
واعتقاداته@, وأفكاره وصفاته أعFله مَساويى ٕا� والتوّجه والتنبّه التفّكر اقتضاء وفيه
هذه ã| نفسـه وJاسب الفرصة sيغت فهو لنفسه@: وص5حاً سعادة قصد ٕاذا فالّرجل
الف5ح ويطلب نفسـه@, ع� وÇJملها والسيِّئات ا¡سنات من له ما وNمع الساعة@,

وابت5ء@/ ØÌ¾و ÍÈر فيه ما كّل عن بإ<نابة والص5ح
فٕاّن وا¡مل@, ا�مع ã| وقصد اختـيار ع� ويدّل افتعال فهو إ<ّتساق@: وأمّا
والتحقيق الدقّة يوجب الطمأنينة@والفراغ@والسكوت: @حال ã|الظ5َّم@و ã| تنّور ٕاذا القمر

عليه@/ أو له ما رؤية ã| بص�ة ويزيد ا�مع@, ã|
5ÇRف وهذا وا¡مل@, ا�مع مقام ã| وإ<ختيار القصد يناسب النور فظهور

/@ ّ طبيعيى Pريان يتحّصل ا Ø̂ ٕا وبه فيه فالَوْسق اXظِلم@: الليل
خـ� ٕا� وٕارشـاداً هداية فzا فٕاّن أ<ربعـة@: اXوضـوعات wذه Ë Ò»َالق وأمّا
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وسعادة@/ Sاح ٕا� وس� وٕاص5ح وحّق
tيئته فباعتبار الليل@: وأمّا ومرشَديْن@/ َريْن منوِّ Fuكو ]ناسبة والقمر فالشفق
وا¡مل, ا�مع هذا فٕاّنه@Tصول الليل: ما@وسقه وأمّا التنّبه@والتوّجه@والتفّكر@/ واقتضائه

وإ<نابة@/ إ<ص5ح يتحقّق وعليه

تعا�@: قوله وأمّا
Ú َطبقاً@/ Ôéَك Ò�َل

الطبق@/ راجع ـ@ <@يؤمنون الّذين ã| اXورد كون ]ناسبة Ë»للق جواب فهو
الظ5َّم فٕان فظاهر@, اXاّدّية@: اُ<مور ã| والقمر الليل من وإ<تّساق الوسق وأمّا
Tيط ã| النور وظهور اXوجودات@, ب� Dف ا¦ايزات ويرفع بالطبيعة اXتفّرقات Nمع

ا�مع@/ ã| وتقوية تأييداً يوجب الظلمة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وسل@:

ٕاذا َوَسل@, يقال@: والطلب@, الرغبة اُ<و� ِجّداً@/ متباينتان كلمتان وسل@: ـ مقا
وأ<خري الوسيلة@/ القياس@: ذلک ومن وجّل@, عّز ا� ٕا� الراغب والواسل@: رِغب@,

/@5ً توسُّ ٕابلَه أَخذ يقال@: قة@/ ßÌ Ú»ال
ومـنه وتقّربت@, رغبـت وعـد@: باب من أِسُل بالعمل ا� ٕا� وَسلت ـ مصبا
bع قيل والوسيل@: الوسائل@/ وا�مع ء@, ãÏ¿ٕا�ال به يتقّرب ما وهيى الوسيلة@: اشتقاق

بعمل@/ ٕاليه َتقّرب بوسيلة@: ربّه ٕا� وتوّسل فzا@/ لغة وقيل وسيلة@,
ا� ٕا� ف5ن ل ووسَّ والقربـة@/ والدرجة@, اXـلک@, عند اKXلة الَوسيلة@: ـ لسا
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وسل ١١٨

ٕا� به يتقّرب وما ,@èوالُقر الُوصلة والوسيلة ٕاليه@/ به تقّرب عم5ً عمل ٕاذا َوسيلة@:
الغ�@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اKÇXلة مـصاديقه@: ومـن تـقّرب@/ ã| رغبة هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
أو يّ� مـادِّ القـيدان فـzا لوحـظ ٕاذا والعـمل@, والقربة والرغبة والُوصلة والدرجة

ٕاراديّاً@/ أو طبيعيّاً والرغبة اXيل كان وسواء معنويّ�@,
أ<مران@/ وفzا والقرب@, بالرغبة متّصفاً يكون ما َفعيلة@: والَوسيلة

اXقّرب�@/ وأ<ولياء ة Ø_>ٔوا كأ<نبياء إ<رادّية@: فالوسيلة
وأ<عFل الروحانّية@, والصفات اXعرفة, ومقامات إ<Zان, كدرجات والطبيعّية@:
/@Tالوث بالعروة يستمسک wا واXتوّسل ٕا�ا¡ّق, فٕاّن@فzا@قرباً@و[اي5ً إ<G×يّة, اòالصة
له وّسلت فيقال@: بإ<ختيار@, الطَّوع أيى اXطاوعة@, ع� ويدّل تفّعل@: والتوّسل
ورضاه قربه طلب ã|تعا�و الس�ٕا�ا� ã| له جعلت أيى wا@, فتوّسل ٕا�ا�@وسيلة

wا@/ و[ّسک الوسيلة واختار فأطاع وسيلة@,
َلـعلَّكُم َسبيله ã| وجاِهدوا الَوسيلَة ٕالَيه وابَتُغوا ا7َ اّتُقوا آَمنوا الَّذيَن ا Ûv@أ يا

/@٣٥ . ٥ ـ ُتفِلحون

ـ َرaتَه ويَرُجون أقرُب م Ûv@أ الَوسيلَة م Øwر ٕا� َيبتُغون َيدعوَن الَّذيَن ولئَک اُ
/@٥٧ . ١٧

الطلب@/ هذا اختيار وإ<بتغاء@: أ<@كيد@/ الشديد الطلب :@ البغيى

أن من أعّم وهو ,@Fw ومتّصفاً تقّرب@, ã| رغبة ذا يكون ما الوسيلة@: ٕاّن وقلنا
طبيعّية@/ أو ٕاراديّة فيه الرغبة تكون
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١١٩ وسل

وانتخاب@الوسيلة واختيارها@Oتلف@باخت5ف@مراتب@أ<فراد@وحا<tم ومعارفهم
وٕاZاuم@/ طل}م ودرجات

وتشخيص وتدقيق بتحقيق يتحّصل أن ٕامّا جهة@: ّ أيى من الشديد الطلب وهذا
اً ØñWو قلبُه وصافياً إ<Zان بنور متنّوراً كان ٕاذا وهذا نفِسه@, اXبتغيى جانب وتعي�من

وخ�ه@/ ص5َحه
روحانيّة وٕاحاطة ,@ñوا¦ي التشخيص قّوة له ن ØW واسـ�شاد باسـتعانة وٕامّا

الباطنّية@/ اXعا�ات وبتشخيص الوسائل@, Mقائق
الواردة بأ<ذ@كار آخرين ã|و اòالصة@, بالعبادات أفراد حّق ã| التوّسل Øفيتع�
بالوظائف والعمل الصا¡ة بأ<عFل bع ã|و إ<Gّية@, باòدمات عّدة ã|و اXتناسبة@,
ة Ø_>ٔوا بأ<نبياء والتوّسـ5ت النفس@, tذيب ã| واXراقبـة بالðكية وهكذا ال5ّزمة@,

ذلک@/ وغ� واXعصوم�@,
يذكر وع�هذا ولقائه@, ا� الس�ٕا�قرب مقام ã| اُ<مور أهّم من أ<مر وهذا
وأن الواقع@, ا¡ّق ع� منطبقاً والعمل ا�هاد يكون Ø(ح إ<بتغاء@, هذا بعد ا£اهدة

الشخصّية@/ وظيفته يطابق

bلة@: ã|و
ُتْفِلُحون@/ َلَعلَّكُم

وٕادراك ال¿Ìور عن النجاة عن عبارة الف5ح فٕاّن التوّسل@, هذا ٕا�@أYيّة ٕاشارة
والص5ح@/ �òا

يدعوuم الّذين ح@بأّن ØÍ¼@حيث ع�@لزوم@التوّسل, الثانية@د<لة@أ@كيدة ا<�ية ã|ع�و الوسيلة ا� ٕا� يبتغون مÇyم@, اXقّربون الصا¡ـ�@, والعباد وأ<نبياء @كا5Xئكة
مقاماtم@/ اقتضاء
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Ëºو ١٢٠

مقصد@/ ã| وجاهد مطلوباً طلب من لكّل ّ طبيعيى أمر وهذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ëºو
ومنه الع5مة@, وهيى مة السِّ Ëº>ٕوا وعد@, باب من ÓÊºو َء ãÏ¿ال وdت ـ مصبا
مة السِّ وbع ُوسوم@/ ع� ع Ôbو ,@ ÓÊºٕا Ëºالَو جعل Øj ٕاليه@, تمع ÔN مَعلٌَم ٔ<@نّه ,@Ë ßºو ÒXا
الواو@, وأصـله ِميَسـم@, ويعلم wا يُكَوي ã(ّال لة ا<� Ëºوٕا وِعـدات@/ ِعدة مثل Êت ßº
ويقال /@Ëºمَوا فيقال أ<صل باعتبار وتارة ,@Ëºمَيا فيقال اللفظ باعتبار تارة وNمع

وجُهه@/ حُسن :@ËÉبال Ë Ôºوَو /@Ë ßºو ÒXا ¾Îدَت ٕاذا ,@ ÓDتَوس ُت Ødو
فيه أّثرُت :@ ÓÊ Öºَو َء ãÏ¿ال ووdُت وَمعلم@/ أثر ع� يدّل واحد أصل :@Ëºو ـ مقا
,@ ÓÊ ßºمَو ا¡اّج Ë ßºمَو يى Ø Ôdو بالنبات@/ أ<رض Ë»ي ٔ<@نّه اXطر@, أّول :@ ّ والَوdيى ِبسمة@/
علzا كان ٕاذا@ :@Ë Ò»ِمي ذات وف5نة ,@�òبا مَوسوم وف5ن الناس@, ٕاليه Nتمع مَعلَم ٔ<@نّه
ã| الناظرون ون ÙdتوXوا عيَّدوا@/ يقال Fك ,@Ë ßºوXا دوا ßÎ¾ الناس@: Ë Úºوو ا�Fل@/ أثر

الدالَّة@/ مة السِّ

:@Ëºوالو خضاب@/ ورقها شـَجرة الواحدة@: ة Ödوالَو ,@Ë Öºالَو ـ ٣٢١.٧ الع�
اßXكْواة :@Ë»يßXوا /@ ّ كَيى أو اُذن قطع من ُيعَرفwا@, بسمة Ë ßºُو موسوم@: وبع� ,@ ّ كيى أثر

/@ ØÌ¿وال �òبا مَوسوم وف5ن الدواّب@/ Êت ßº به Ë Òºيو الّذيى ء ãÏ¿ال أو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

<زمان فالقيدان به@/ لُيعَرف ء ãÏ¾ ã| وضع@أثر هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
أ<صل@/ صدق ã|
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١٢١ Ëºو

ع5مة وجعل اُ<ُذن@فيه@/ وقطع ا¡يوان@بعنوان@التعرفة@/ ã|@ ّ الكَيى مصاديقه@: ومن
الربيع أّول ã| اXطر وتأث� اً@/ ØÌ¾ أو شخصخ�اً ã| وتعي�ع5مة ء@/ ãÏ¾ ã| بالتأث�

/@ ّ الَوdيى له ويقال النبات لظهور
كَموËºا¡ّج معيَّناً@لعمل@, جعل ع�@زمان ويطلق كاXوعد ٕاËº@زمان :@Ë ßºو ÒXوا

موdه@/ ã| ا¡ّج الناس فيقصد ا¡ّجة@, ذيى ¾Îر ã|
ا¡ّج قصد أيى مَوËº@وفيه@, ذا ]ع�جعل@نفسه :@oالتوس اXع�يشتّق هذا ومن

مَوdه@/ ã| والورود زمانه ã|
:@ Óومع� لفظاً َوجيه فهو َوجاهة كوُجه oَوس فهو َوسامة Ë Ôºو اسـتعFل وأمّا
هـذا ã| تستعمل فاXاّدة به@, الشخص ُيعَرف ع5مة أظهر وا�Fل الوجه ُحسن فٕاّن

مطلقاً@/ > التعرفة مورد ã| اXع�
الع5مة@/ ع� ويطلق مصدر@, كِعَدة@: الِسمة وأمّا

واGمزة آرامّية@وع�ّية@, Ê ß¾ من مأخوذ ٕانّه dو, ã|سبق فقد :@Ëº>ٕا كلمة وأمّا
السمو@/ أو Ëºالو من مشتقّاً وليس للوصل@,

َبلَْوناُهم ٕانّا ْرطُوم Ôòا Ò*َع سَنِسُمُه ///oبنَم َمّشاٍء اٍز Ø ÒY à�َمه َحّ+ٍف ُكلَّ و1ُتِطْع
/@١٦ . ٦٨ ـ

التأ نّـف ع5مة وهو الطويل@, الكب� أ<نف ]ع� رطوم Ôòا ٕاّن خرط@: ã| قلنا
أ@نّه يعَرف وع5مة أثر ذلک أنفه ã| فيُجَعل وإ<ستنكار@/ إ<ستكبار ومظهر Ø�والتك

ا¡ّق@/ قبال ã| متأنّفاً @كان

ã| وظهوره نفسه@, ã| وإ<ستكبار التأنّف كمون ٕا� ٕاشارة أ<نف@: ã| Ëºوالو
بواطyم@/ صور ع� ا<�خرة ã| الناسÌ¿Jون فٕاّن الصورة@, wذه Ì¿¡ا
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وسن ١٢٢

/@٧٦ . ١٥ ـ � Ùdللمتَو ياٍت Ð1 ذلَک ã| ٕانَّ يل ِسجِّ ِمن ِحجارةً zم َعلَ وأمَطرنا

واخـتياره ـمة السِّ أخـذ أيى وإ<خـتيار@, اXطاوعة ع� ويدّل تفّعل@: Ë Øºالتو
وآثاره@/ ء ãÏ¿ال خصوصيّات ٕا� والتوّجه

تفّكر ع� فzا ويتدّبرون وا¡وادث أ<شياء ã| ينظرون الّذين هم ون ØdتوXفا
مفيدة@/ نتائج مyا يستنتجوا Ø(ح عميق@, دقيق

مyا@/ ا¡اصلة النتائج ٕا� إ<عتبار ã|و ثار@/ ا<� ٕا� Ë Øºالتو ã| فالنظر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وسن@:

َوْسنان@/ ورجل َنة@/ السِّ وكذا النُّعاس@, الَوَسن@: متقاربتان@/ كلمتان وسن@: ـ مقا
يكون ف5 أ<مَر هذا َدع ـ قوGم اُ<خري@: والكلمة نا_ة@/ أتاها اُنثاه@: الفحُل َن وتَوسَّ

ک@/ ØY ِمن يكوننَّ > أيى َوَسناً@, لک

َوْسنان@, فهو يَوَسن@, الرجل وِسَن وقد مثله@/ نَة والسِّ النُّعاس@/ الَوَسن@: ـ صحا
و< هّم لَه ما وتقول@: وصل@/ ألف وأ<لف لَيلتَک@! رجُل يا وإوَسْن مثله@/ واستَوسَن

/@rالِبíَن من عليه ãÏ ß¿ُغ أيى َوِسٌن@, فهو أيضاً الرجل ووِسَن ذاك@/ ٕاّ< َوَسن

وعلَتْه النعاس@, شبه أخذه ف5ن@: َوِسن النوم@/ ثَقْلة الَوَسن@: ـ ٢٠٣.٧ الع�
الطََّرف@/ فاِترة أيى ,@ Òَوْس� َوْسنانة وٕامرأة َوْسناُن@, َوِسٌن ورجل ِسَنة@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا Ø̂ ٕا ا¡الة وهذه وقواه@, البدن ã| الثَّقْلة حصول هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
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١٢٣ وسن

النعس@/ راجع ـ@ الرخوة@والفتور حالة حصول النُّعاس@وهو بعد النوم, مقّدمة ã|@صلI
وَوْسناُن@/ وِسٌن فهو وِسنًَة@, َوَسناً يوَسن وِسَن يقال@:

/@٢٥٥ . ٢ ـ نَْوم و1 ِسنٌَة تأُخُذُه 1 الَقيُّوُم يىُّ Ò¡ا ُهَو ٕا1ّ ٕالىَه 1 ا7ُ

ٕادامـة ã|و التكـوين ã| عليه@, ا¤يط ف ßÌ¿Xوا موجـود@, كّل ع� mالقا ٕا�فهو Jتاج و< خلقه@, عن غفلة له Iصل Ø(ح ثَقلة تأخذه ف5 والبقاء@, والعيش ا¡ياة
واÇòلق العمل أثر ã| عyا@, فات ما وج�ان وتقويxا قواه لتجديد ونوم اسـ�احة

والقيمومة@/

فقر ذاته ã|وليس ولذاته@, ذاته ã|و بذاته وجوده نور أّن Fك ذاتّية@, صفاته فٕاّن
ذاته ã| تناهيى و< حّد > مطلق Ø ãغ� فهو الوجوه@, من بوجه Tدوديّة و< ضعف و<
وجه@/ ّ بأيى Fyبي مغايرة و< [ايز و< ذاته@, ع� اXتعالية صفاته فٕاّن صفاته@, ã| و<

الصفات ãLن التوحيد وحّق وإ<عتبار@, والتفاهم إ<نðاع مقام ã| Fyبي وا¦ايز
والذات@/ ا¡ّق مقام ã| عنه

من مقّدمـة ع� يتوقّف > قد النوم حصول فٕاّن ـنة@: السِّ بعد النوم ذ@كر ٕا�وأمّا وأ<عصاب القوي ã| إ<س�خاء بلغ ٕاذا مقّدمة@, دون من يقع بل والسنة@, النعاس
مقّدمة@/ وبدون دفعة وا¡ركة ا¡ياة مبادٔي فتتوقّف غايته@,

ويدوم Tيب بل بالنوم@, يتوقّف > ّ الدمويى ا�هاز جريان أّن النوم@: ã| وسبق
اXوت@/ يدركه أن ٕا�

والنوم نة السِّ انتفاَء ينتج القيّوم وذ@كر بالكّلّية@/ اXوت انتفاء ينتج ّ ا¡يى فذكر
وضعفاً@/ شّدة F{رات[

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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وسوس ١٢٤

وسوس@:

َوْسواس@, ã Ö� Ò¡ا لصوت يقال@: رفيع@/ غ� صوت ع� تدّل كلمة وّس@: ـ مقا
َوسواس@/ آدم ابن الشيطان وٕاغواء َوْسواس@, الصائد س Ö ÒYو

Ì»وبالك ثته@/ حدَّ ٕاذا نفُسه@, ٕاليه َوْسوَسْت من Ëºٕا بالفتح الَوْسواس@: ـ مصبا
تعا�@: وقوله بٕا�@/ متعدٍّ وَوْسوس مصدر@,

ْيطاُن@/ الشَّ FÔ ÒG فَوْسَوَس

دث ÒJمرض والَوْسواس@: ٕاليه@/ مَُوْسوٌس قيل للمفعول ã�ُب فٕان ال5ّم@]ع�@ٕا�@,
فيه@: خ� وXا ØÌ¾ من بالقلب طر ÒO Xا ويقال هن@/ الذِّ معه Oتلط السوداء غلبة من

َوْسواس@/

ã Ö�Ç Ò¡ا صوُت وهو الَوْسواس من وأصله الرديئة@, طرة Òòا الوسوسـة@: ـ مفر
/@ Ø ãLòا واÒGْمُس

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

دون النفسمن ã|دثJ Ø ãLخ صوت جريان هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
باطنـّية@/ خطرة من أو جّن أو ٕانس شـيطان من كان سـواء حقيقة@, ع� يكون أن

رaانيّاً@/ النفس ã| ÒTيُل وما وإ<Gام الوحيى ويقابله

الشّک أّن ٕاّ< واليق�@, العلم فُقد ٕاذا Jصل ا Ø̂ ٕا كالشّک@, الوسوسة أّن LO و<
بعروض زواله فzا ي5حظ والوسوسة أ<مر@/ أّول من العلم حصول عدم فيه ي5حظ

الواYة@/ ف ØÍ½ت
ضعفت فٕاذا فة@, ØÍ½تXا اXتخيّلة فzا ف ØÍ½تت للجزئيّات اXدِركة الوهم فٕاّن@قّوة
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١٢٥ وسوس

,@ Ø ãالعقـ� ا<دراك ع� ÓFحا@ك الوهم يكون اXتخّيلة@: نفـوذ وُغلبتIت العاقلة القّوة
يشاء@/ Lو ّ بأيى اXدركات ã|ف ØÍ½ويت

Gا يقال ã(ّال الشاعرة العاقلة القّوة ضعف أثر ã| يتحقّق ا Ø̂ ٕا الوسوسة فحدوث
نافـذاً@, الوهم ويكون واليقـ�@, العلم ويðلزل العقل حكم يزول فحينـئذ اXفّكرة@,

والوسوسة@/ الشّک ويعرض

من اُخر بوسائط أو نفسـه باطن من الوسوسة مبدأ يكون أن ب� فرق و<
وا�ّن@/ شياط�إ<نس ومن اòارج@,

فـتجّوز :@ Ø ãLòا الك5م ومطلِق الصـائد وYِس ,@ ã� Ò¡ا صوت ـ@ @oمفاه وأمّا
الوسوسة@/ ã| Ø ãLخ صوت جريان ]ناسبة

الَّذيى نّاِس Òòا الَوْسواِس ÙÌ Ò¾ ِمن النّاِس ٕالىِه النّاِس َمِلِک النّاِس ِبَربِّ أعوذُ ُقل
/@٤ . ١١٤ ـ والنّاس نَِّة ß"ا ِمَن النّاِس ُصدوِر ã| يَُوْسِوُس

أ<لوهيّـة فٕاّن اليقـ�واXعرفة@, ٕا� الناس وسـ� ال�بيـة مقابل ã| الوسوسة
الرّب بـا� يرتبط ٕانّه حيث إ<نسان@, كFل uاية والعبوديّة الناس@, عبوديّة ãÏÉتقت

نفسه@/ ويعرف ويعرفه

العـلم يسـلب Ø(ح اXـراحل@, هذه ã| وتزلزل وشّک ترديد ٕاNاد والوسوسة
العبد@/ عن والعرفان واليق�

/@ ّ الرباعيى من قياسيّان مصدران حراج@: حرجة@والدِّ كالدَّ والَوْسوسة@والِوسواس
ٕا� بالنسـبة وشّدة مبالغة وفيه الوسـوسة@, عنه يصدر Xا Ëºٕا بالفتح@: والَوسـواس

الوسوسة@/ ع�نفس يطلق وقد اXوسِوس@,
البسط عن Zنع الَوسواس فٕاّن والتأخ�@, القبض من للمبالغة هو نّاس@: Òòوا
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ãÏ¾و ١٢٦

تعا�@/ ربّه ٕا� س�ه عن العبد ويؤخر
مصاديق من الشـيطان فٕاّن ضعيف@, للشـيطان@: Ëºٕا الَوسواس بأّن والقـول
ل5ٕنس معناه بعموميّة ت½JÍاً ا<�ية ã| أّن ٕا� مضافاً /@ مستق5ًّ معناه أ@نّه > الَوسواس@,

وا�ّن@/
/@١٦ . ٥٠ ـ َنفُسه به تَُوسِوُس ما وَنعلُم ا1ٕنساَن َخَلقنا وَلَقد

الوسوسة وكانت أ<ّولّيـة@, ع�الفطرة إ<نسان خلق مورد ã| اXقام كان ا ØXو
اXعقولة أ<فكار ع� اختاره ل5ٕنسان@: طبيعيّاً أمراً اXتخيّلة قّوة Iت ات ØYالتو وهيى

العاقلة@/ حكومة Iت
العلم من أصعب اXتخيَّلة والوساوس أ<وهام ع� والعلم إ<حاطة ٕاّن وأيضاً
الضعيفة@: ع�@أ<وهام Tيطاً علمه@تعا� كان وٕاذا اXعقولة@الثابتة@/ بالواقعيّات@وا¡قائق

الÊÉئر@/ ã| ما ع�قاطبة فيحيط
ـ Ò* 1@َيبْ وُملٍْک ْلِد Ôò ا َشَجرِة Ò*َع أُدلَُّک َهل آَدُم يا قاَل ْيطاُن الشَّ ٕالَيِه َفَوْسَوَس

/@١٢٠ . ٢٠

/@٢٠ . ٧ ـ F ßtَسوءا Fِمن Ôyِع َ ُووِريى ما @FÔ ÒG َ لُيبِديى يطاُن الشَّ FÔ ÒG َفَوْسَوَس

ما قبال ã| وهذا وحّواَء@, آدم قلب ã|وَوساوس أوهاماً الشيطان أجري أيى
الشجر@/ راجع ـ@ الشجرة أ@كل عن يا Ôuو كُلِّفا @كانا@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ ãÏ¾و
وأ<صل ,@ ØãÏ ß¾مَو فهو ونقشته@, رeته وعد@: باب من َوْشياً الثوب وشيت ـ مصبا
السلطان عند وو¾ÏÒ@به تسمية@باXصدر, ْوِشيّة, ÒXا الثياب نوع@من : ãÏ¾والو ع�@مفعول@/
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١٢٧ ãÏ¾و

ِوشية@/ وأصلها الع5مة@, ية@: والشِّ كذب@/ وشياً@: ك5مه ã| Ï Ò¾وو به@/ سعي أيضاً@: وشياً
بالعكس@/ أو بياض ã| سواد mال}ا ألوان ã| وهيى ِعدات@, مثل ِشيات وا�مع

ع� ـ وا<�خر وتزيينه@/ ء ãÏ¾ Iس� ع� يدّل أحدYا أص5ن@, :@Ï¾و ـ مقا
وُيزخِرف Ûs ويَ يكِذب للّذيى ويقولون َوشياً@/ الثوَب@أِشيه وَشْيت ـ أ<ّول وزيادة@/ ^اء
ويقال الولد@, الكث�ة الواشية@: اXرأة ـ ا<�خر وأ<صل واٍش@/ فهو ,@ÏÒ¾و قد @ك5مه@:
فـ5ن@: بنو ÏÒ¾وو الكWة@, :@ ãÏ Ö¾والَو النسـل@/ الكث� الرجل :@ ãÏ¾والوا يِلد@, ما ذلک

وا@/ ÔWك@
ãÏ¾الَو واستعمل لونه@, مُعظَم Oالف أثراً جعلت@فيه َء@َوشياً@: ãÏ¿ال وَشيت ـ مفر
عن عبارة ك5َمه@: ÏÒ¾وو النَّّمام@/ عن به Øيُك� :@ ãÏ¾والوا باXنسوج@/ تشبzاً الك5م ã|

الكذب@/

وأصله الفرسوغ�ه@, معظم@لون Oالف كّل@لون ية الشِّ @وغ�ه@: ّ ا�وهريى ـ لسا
من اللون خالف ما كّل يَة الشِّ ِسيده@: ابن الذاهبة@/ الواو من عوض واGاء ãÏ¾الو من
وتأليفاً@, نَسجاً أيى َوشياً@, الثوب ãÏ ß¿ي واٍش وا¡ائک الدواّب@/ bيع ã|و ا�سد bيع

حّسنه@/ وِشيًة@: َوشياً وو¾ÏÒالثوب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ظاهر خ5ف وهو ء ãÏ¾ íم ã| أمر ٕاحداث هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
لون وٕاحداث فيه@, وتزي� الثوب@, ã|نقش أو رقم ٕاحداث مصاديقه@: ومن جريانه@/
وقوُل ,@ ّ الطبيعيى ا�ريان خ5ف كث�ة أو<د وتوليد خ5فه@, ٕاليه يضاف íXا لون ã|
جريان ã| أو طريق ã| ع5مة وٕاحداث ,@ ّ ا�اريى ا¡ّق خ5ف سعاية أو كذب أو ^يمة

أمر@/
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وصب ١٢٨

ْرَث Ò¡ا ã%َتس و1 ا1ْٔرَض Ôُتثـ ذَلوٌل 1 َبَقـَرةٌ ا Úuٕا فاِقٌع@/// َصْفراُء ةٌ َبَقـَر ا Úuٕا
/@٧١ . ٢ ـ فzا ِشيَة 1 ُمَسلَّمٌة

التسلّم ع� اXربّاة أيى واXسلَّمة وباطناً@, ظاهراً الشديدة اXوافقـة هو ْلم@: ٕا�السِّ الك«Ìة تنقل والِوعدة@, كالِعدة الِوشية أصلها ية والشِّ الكامل@/ والذلوُل لمّية@, والسِّ
ã| لون أو عارضة ٕاحـداث ]ع� مصدراً كالِعدة Jذف@, Øj عليه لثقلها الواو بعد ما

فاقع@/ صفراء مíلوuا فٕاّن لوuا@, أو ظاهرها
ع�@اòلوصوالصفا يدّل اللون@وعدم@اخت5طه@بلون@آخر: خلوص و<LO@أّن
أ<صيلة فطرtا ع� باقية فالبقرة ا�البة@, اXطلوبة الصفرة لون ØDس و< الباطن@, ã|

اòالصة@/ الصافية
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وصب@:

ووَصب دام@/ ُوصوباً@: ُء ãÏ¿ال ووَصب ء ãÏ¾ ع�دوام تدّل كلمة وصب@: ـ مقا
/@mالدا ا5ÇXزم اXرض والَوَصب@: Gا@/ غاية > بعيدة واِصبة@: ومَفازة وجب@/ ين@: الدِّ

أ<وصاب@/ mدا ب@: ومَُوصَّ َوِصٌب رجل

وِجٌع@/ مثل وِصٌب ورجل تِعب@/ باب من مصدر وهو الوجع@, الَوَصب@: ـ مصبا
دام@/ ُء@: ãÏ¿ال ووَصب

َوَصباً@, يوَصب وِصب وتقول@: وتكس�ه@, اÇXرض الَوَصب@: ـ ١٦٨.٧ الع�
والُوصوب@: َوجعاً@/ Nد ب@: ويتوصَّ أوجاع@/ أيى أوصاب@, وا�مع الوَصب@, وأصابه

ء@/ ãÏ¿ال َدZومة
ب@,@وأوَصب@, صَّ ب@,@وَو ووِصب@يوَصب@,@وَتوصَّ الوجع@واXرض/ الَوَصب: ـ لسا
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١٢٩ وصب

ثابت@/ mدا واصب@: وعذاب ء@/ ãÏ¿ال َدZومة والُوصوب@: موَصب@/ فهو ا�@, وأوَصبه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الوجع مصاديقه@: ومن /@m5م�غ أمر م5زمة هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
ا5Xزم@/ والعذاب ا5Xزمان@/ اXرض أو

وٕان إ<نسان@, [ايل اقتضاء وع� الظاهر Mسب m5م غ� أ<مر يكون وقد
الطول, وبعيد وسيعة كانت ٕاذا اXفازة ã| Fك أ<مر, نفس الواقع@وMسب ã| مطلوباً @كان

الثابت@/ الواجب وكأ<مر

/@٥٢ . ١٦ ـ َتّتقون ا7ِ Òأفغ واِصباً يُن الدِّ وله وا1ْٔرِض واِت مى السَّ ã| ما ولَُه

أمر وهذا ,@ Øمع� وبرنا¶ مقّررات قبال ã| وإ<نقياد اòضوع هو ين الدِّ أّن سبق
تكويناً@/ وأحكامه عظمة@ا�@تعا�@,@وIت@أوامره مقابل ã|@ا¢لوقات <زم@ثابت�ميع

التكوين ظّل ã|و تابع فهو الت¿Ìيع@: وأمّا ,@ Ø ãالتكوي� اòضوع هو هنا واXراد
ولوازمه@/ آثاره ومن

وباطناً@: ظاهراً اXاّدة nعا وراء Dوف القيامة يوم ã| � ين الدِّ ٕاّن Øj
ين@/ الدِّ يَوِم مالِِک

أ<مر نفس ã| هيى ا Ø̂ ٕا وعظمـته ونفوذه مالكيّـته فحقيقة اXاّدة@: nعا ã| وأمّا
البصائر@/ اُولو ٕاّ< يشاهدها و< اXاّدة@, nعا ã| Tجوبة ا¡قائق فٕاّن والواقع@,

آيات@: ث5ث قبل الكرZة ا<�ية اXع�نظ� وهذا
واX+ئَكة@/ دابَِّة ِمن ا1ْٔرِض ã| وما واِت مى السَّ ã| ما َيسُجد و7ِ
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وصب ١٣٠

تعا�@: وقال
/@١٥ . ١٣ ـ وكَْرهاً طَْوعاً وا1ْٔرِض واِت مى السَّ ã| َمن َيسُجد و7ِ

> الّذيى ّ اXاّديى ول5ٕنسان اXاّدة nعـا ã| m5م غ� والسـجدة اòضوع وهذا
وهذا قهريّاً@, التكوين ã| سـجوده كان وا<�ن تعا�@, ومالكيّـته الرّب عظمة يشاهد

ا<ستكراه@/ مع�
عوَن مَّ 1@َيسَّ ماِرٍد َشْيطاٍن ُكّل ِمن وِحْفظاً الَكوا@ِكِب بِزينِة نيا الدُّ Êَء Ú»ال زيَّنا ٕانّا

/@٩ . ٣٧ ـ واِصٌب َعذاٌب م Ô ÒGو ُدحوراً جانٍب ُكلِّ ِمن ويُقَذفون ا1ْٔع* +ٔÒXٕا�ا

Êوات Ø»ال ٕا� بالنسـبة ودنّوها@: الظاهرّية@, اXاّديّة Êوات Ø»ال هيى الدنيا@: Êء Ø»ال
كا¡ياة والروحانيّ�@, ا5Xئكة من أ<ع� 5ٔXا مقامات هيى ã(ال اXعنـويّة الروحانيّة

اXاّدية@/ ا¡ياة هيى ã(ّال الدنيا
وكوuا الليل@, ã| وعظمة بضياء اXتظاهرة اXتجّمعة أ<جرام هيى والكوا@كب@:

م¿Îورة@/ وحركاtا وضيائها تشكّلها جهة من وجالبة زينة
ã| ا¡رارة شّدة من خصوصيّاtا وبسائر وشك5ً وكيفاً Ó ØFك بالكوا@كب والðي�
والدافعة ا�اذبة ووجود اXناسبة ا¡ياة مواّد وفقدان بعضآخر ã| اGواء ورقّة بعÎÉا
ا�ّن من الشياط� يى تعدِّ عن وTفوظيxّا ال«Êء Tصوريّة يوجب اُخر@: واُمور فzا
و]واّدها مyا وإ<ستفادة والتقدير ا¡gة خ5ف فzا ف ØÍ½والت نظمها ã|وإ<نس

أ<رض@/ ãوسا@ك� إ<نسان حياة ã| ع�ٕاخ5ل فzا اXّدَخرة
أ@نّه أو وحفظناها@, زيّنّاها أيى فعل@, تقـدير جهة من فٕامّا حفظاً@: نصب وأمّا
الك5م@, بسياق أو� الوجه وهذا وحفظها@, الðي�لصيانxا ]ع�كون ٔ<جله مفعول
فzا خصوصيّات وجود عن عبارة فzا الزينة ٕاّن وقلنا أ<صل@, خ5ف ا¡ذف فٕاّن
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١٣١ وصد

َرّب ـ والربوبيّـة والتقـدير اòلق ٕا� مرجعها اòصـوصيّات وهذه جهـة@, ّ أيى من
وا1ْٔرض@/ واِت الّسمى

اXعنويّة ا�هة من وWنوع� Tصورين كوuم ٕا� ٕاشارة تسّمعهم@: عدم وأمّا
ا¡Çّق عـن اBÇXيل ا¤Çروم البـعيد هو الشيطان فٕاّن الروحانّية@, ال«Êء وهيى يستقoأيضاً@, ف5 به يتلبّس أن شأنه من ØFع ء ãÏ¾ Qريد واXرود@: ٕا�ا<عوجاج@/ واXتوّجه

بوظائفه@/ العمل ã|
يرتبط ما اسـBع وOـتار يBيل أن اXارد الشيطان يسـتطيع > اللحاظ وwذا

والسنخّية@/ التناسب لفقدان أ<ع�@, 5ٔXوبا بالروحانيّات
عذاب أشّد Gم@: اXطلقة وا¤دوديّـة ,@ Óومع� ظاهراً العظيمة ا¤روميّـة وهذه

النار@/ عذاب فوق وهيى Gم@, وابت5ء ومضيقة
الَوَصب@/ وهو Gم@, m5م غ� ع�كونه ã| ومتداوماً م5زماً كونه ٕا� مضافاً

اXورد@/ ã| باXاّدة التعب� لطف فظهر

عن يطرد باطنه ]قتÏÉخباثة فالشيطان واستحقار@, بذلّة الطرد هو حور@, والدُّ
وحرّية@/ عيش وسعة ورaة نَعمة ّ أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وصد@:

أغلقته@/ الباَب@: وأوصدت ء@/ ãÏ¾ ٕا� ء ãÏ¾ ØËÈ ع� يدّل أصل وصد@: ـ مقا
اXطَبق@/ واXوَصد: بع@/ <ّتصاله@بالرَّ الِفناء والَوصيد: اXتقارب@اُ<صول@/ النَّبت والَوصيد:
مثل لغتان وأ<صيد الَوصيد الفّراء@: وقال والبيت@/ الدار ِفناء الَوصيد@: ـ لسا
طَبق@, ÔXا والِوصاد@: وأ<خفش@/ يونس ذلک قال قال@: الفناء@/ وYا وإ<@كاف@, الِوكاف

www.attaweel.com



وصد ١٣٢

للFل جارة ß¡ا من يُتّخذ بيت والَوصيدة@: موَصد@/ فهو أغَلقه@, وأءَصده@: الباَب وأوصَد
مـطبَقة مؤَصدة@: ومع� أطبقَت@, ٕاذا وأوصدت@, آصدت عبيدة@: أبو قال ا�بال@/ ã|

اXطَبق@/ ]Kلة Yا وأ<صيد إ<صاد الليث@: وقال علzم@/
وإ<صـاد إ<صد الباب@/ والوصيد@: البيـت@/ ِفناء الَوصـيد@: ـ ٧@.@١٤٥ الع�
أطبق يقال@: اXطَبق@, ]Kلة Yا وإ<صد@: وإ<صاد اXصدر@/ وإ<يصاد@: ,@Ëºٕا والِوصاد:
وناٌر أعرف@, واGمزة وأوصـدته@, علzم وأصدُت وإ<صد@/ والِوصاد إ<صاد علzم

مطَبقة@/ أيى مُؤَصدة@,

وآصدته@, الباَب أوصدت يقال@: ا�بل@, ã| للFل َعل ÔQ ُحجرة الَوصيد@: ـ مفر
مطَبقة@/ باGمزة@: وقرٔي موَصدة@, ناٌر علzم وقال@: وأحgته@/ أطبقته أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصاديقه@: ومن عليه@/ انطباق مع ء ãÏ¿ل انÊÉم هو Xاّدة@: ا ã| الواحد أ<صل أّن
ا¤ّل بالبيت@/ اXتّصلة والعتبة wا@/ متّص5ً الدار جوانب من امتّد ما فعيل@, وهو الَوصيد
داخله@/ ã| Nعل فاXال مال@, <ّدخار آخر Øhمطم مكان أو جبل ã| ا¡جارة من Ø ãب�Xا
الباب وٕاغ5ق عليه@/ الشخصموَصد وهذا بشخص@, اXتّصلة ا¤يطة النار وا¡رارة@أو

عليه@/ فيُطبَق البيت جدار ٕا� بضّمه
والنسـج الثـبوت ãæمـعا ã| فتستعمل ,@Ï¾وو َوْصب ماّدة مع تتداخل وقد

وغ�Yا@/
إ<طباق@/ إ<نÊÉم@, قيدان@: اXاّدة من أ<صل ã| في5حظ

Yزة الواو وقلب مyا@, تبدل واGمزة الواو@, هو اXاّدة@: ã| Ø ãأ<ص� ا¡رف ٕاّن Øj
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١٣٣ وصف

وقائل@/ بائع ã| Fك ك5مهم@, ã| @كث�
. ١٨ ـ بالَوصيد ِذراَعْيـه باِسٌط م Ô Ô{وكل Êِل Ù¿ال وذاَت اليَميِن ذاَت م Ô{ وُنقلِّ

/@١٨

ٕان½Íافاً وأقرب أو� والعتبة الكهف@, داخل ã| عتبته وهو الكهف@, َوصيد أيى
ومنطبقة متّصلة العتبة فٕاّن اللفظ@/ اُطلق ٕاذا ا�وانب@, من امتّد ا ØW الوصيد@, مفهوم ã|

ع�ا�دران@/ منطبقة وا�وانب البيت@/ ع�فضاء
/@٢٠ . ٩٠ ـ ُمْؤَصدة ناٌر@ zم َعلَ َمة شأَ ÒXا أصحاُب بآياِتنا َكَفروا والَّذين

zم @َعلَ ا Úuٕا ِة@ ا1ٔفِئـَد Ò*َع ِلُع َتطَّ ã, @الَّ اXوَقـدِة ا7ِ ناُر َطَمـة Ô¡ ا ما أدريىک وما
/@٨ . ١٠٤ ـ ُمْؤَصَدة

اXشأمة@, أصـحاب ـ وكلFت علzم@/ ٕاتّصال ٕاحاطة ومطبَقة مؤَصـدة فالنار
جنس من النار تلک ع�أّن تدّل علzم@: وإ<يصاد ع�أ<فئدة@, وإ<ط5ّع ا�@, ونار

اXاّدة@/ وراء ا ØW nعا
وتُزيل رماداً وتُبّدGا اXاّديّة وأ<جسام أ<بدان رق ÔI هيى ا Ø̂ ٕا اXاّديّة النار فٕاّن

اXاّدة@/ nعا وراء ا ØW Tيط هو ا Ø̂ ٕا ا<�خرة nوعا ومواّدها@/ بل صورها
ã| وتنفذ تؤّثر ا Øuفٕا اXاّدّية@/ النار من أحرُق وهيى ونافذة@, شديدة النار وهذه

اXاّدة@/ وراء ا ØW اللطيفة أ<جسام
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وصف@:

قوGم من مأخوذ هو ويقال@: فيه@/ ]ا نَعتُّه وعد@: باب من وصفاً وصفته ـ مصبا
با¡ـال هيى ا Ø̂ ٕا الصـفة ويقال@: هيئـته@/ Úوب� حالَه أظهَر ٕاذا ,@ ÒË»ا� الثـوُب وصَف
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وصف ١٣٤

الَوْعد@, من الِعدة مثل الوصف@, من والصفة ُخلق@/ أو َخلق ã| كان والنعت]ا اXنتِقلة@,
وا�مع كذلک@/ ا�ارية والوصيفة@: راِهق@, ÔXا دون الغ5م والَوصيف@: صفات@/ وا�مع

وَوصائف@/ ُوَصفاء

فة@: والصِّ َوصفاً@/ أِصفُه وَوَصفْتُه ء@/ ãÏ¿ال Iلية وهو واحد@, أصل وصف@: ـ مقا
اتَّـصف يقال@: ء@/ ãÏ¿ال قدُر نـة@: والزِّ َوزناً@, وَزنته يقال@: Fك ء@/ ãÏ¿لل ال5ّزمة أ<مارة
ٕاذا ُوصوفاً@, الناقُة وصَفِت قوGم@: وأمّا يوَصف@/ أن احتَمل النـاظر@: ع� ã| ُء ãÏ¿ال

َوصيف@/ للخادم قوGم من فهو الس�@: أجاَدت
ليته@وَنعته@/@ويقال@للُمهر@�َولد@الفرس� ßM ء@ ãÏ¿وصفُک@ال الوصف: ـ ١٦٢.٧ الع�
وَصفه أيى ,@ ÒãÏ¿ÒXا وصف قد أ@نّه معناه@: وَصف@, قد �ة@: السِّ ُحسن من ء ãÏ¿ل توّجه ٕاذا

وَصف@/ ح� ُمهٌر هذا ويقال@: منه@, ُيريد Xن
واستعGFا أ<Êºء@, قبيل من الصفة أّن واGيئة@: فة ب�الصِّ الفرق ـ ١٣٢ الفروق
واصفاً له ء اÒGيى صفة@له@لكان ُء َهيى كانت ولو كذلک@, اGيئة وليست اXسّمياتVاز@/ ã|

له@/ واصفاً Ë»للج ا¤ّرك يكون أن ذلک ويوجب له@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٔ<مـر@, جريانات أو Xوضوع خصوصيّات ذ@كر اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
موضوعات ã| أو ثابتة نعوت أو متحّولة حا<ت أو بأعFل مرتبطة تكون أن من أعّم

ذاتيّات@/ أو خارجيّة

:@ ã| Fك بأ<عFل@, اXربوط فالوصف

ـ َتِصفون ما Ò*َع اXسَتعاُن وا7ُ يٌل Òb Õ6فَص كَِذٍب@/// بَدٍم يِصِه Òe Ò*َع وجاُءوا
/@١٨ . ١٢
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١٣٥ وصف

َتِصفون ]ا أعلُم وا7ُ مكاناً ÞÌ Ò¾ Ôrأن َقبُل@/// ِمن لَُه أٌخ َق ÒÌ Òºَفَقد ق ßÌ» يَ ٕان قالوا
/@٧٧ . ١٢ ـ

له@/ أ<خ وÌºقة الذئب@, بأ@كل يتعلّق Dوف العمل@: مورد ã| فا<�يتان

:@ ã| Fك بأ<قوال@, اXربوط والوصف

. ٦ ـ َوصَفُهم سيَْجزvم @كورنا@/// لُِذ خاِلَصٌة ا1ٔنعاِم هذه ُبطوِن ã| ما وقالوا
/@١٣٩

/@١١٦ . ١٦ ـ @َحراٌم وهذا َح+ٌل هذا@ الكَِذَب ألِسنُتكم َتِصُف Xا َتقولوا و1

بالكذب@/ إ<Gيّة أ<حكام مورد ã| بالقول الوصف يراد

:@ ã| Fك واXقامات@, با¡ا<ت يتعلّق Dف والوصف

/@٦٢ . ١٦ ـ Ò3س Ô¡ا م Ô ÒG أّن الكَِذَب م Ôx ألِسنَ وَتِصُف َيكرهوَن ما 7ِ وNعلوَن

حسنة@/ مقامات ٔ<نف«Îم اّدعائهم ã|الوصف يراد

:@ ã| Fك تعا�@, ا� بساحة يتعلّق Dف والوصف

/@١٥٩ . ٣٧ ـ َيِصفون ØFَع ا7 ُسحاَن ///@ َنَسباً نَّة ß"ا Ò�وَب َبينَه وَجَعلوا

/@٩١ . ٢٣ ـ َيِصفون ØFَع ا7 ُسبحان له@/// ٕا ِمن َمَعُه كاَن وما َوَلٍد ِمن ا7ُ َذ Ò ÚHا ما

به@/ ويصفونه ٕاليه ينسبونه ØFع تعا� تvKه يراد
:@ ã| Fك ٕادرا@كهم@, عن خارج هو Dف اXطلق والوصف

/@١٨٠ . ٣٧ ـ @َيِصُفون ØFَع ِة@ الِعزَّ َربِّ َربَِّک ُسبحاَن

ـ َتِصفون ا Ø ßW الَويُل وَلكُم زاِهٌق هو فٕاذا َفَيدَمُغُه الباطِل Ò*َع با¡قِّ نَقِذُف َبل
/@١٨ . ٢٣
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وصل ١٣٦

ليسMّق@/ ]ا وتوصيفه فيه القول يراد
مطلق هو بل ]وضوع@, اXتعلّقة والنعوت بالصفات Oتص > الوصف أّن فظهر

باط5ً@/ أو حقّاً ء ãÏ¿ل خصوصيّات ذ@كريات
النـحو عـلFء ب� Dف اXصـطَلح وأمّا اXاّدة@/ ã| أ<صل هو اXعـ� هذا ٕاّن Øj

مستحدثة@/ ãæمعا فهيى وإ<Gيّات@: وأ<خ5ق وال½Íف
كٕاËºالفاعل اXصدر@, عن اXشتقّة أ<Êºء عن عبارة ال½Íف@: علم ã| فالصفة

وغ�ها@/ واXبالغة اXش}ة والصفة واXفعول
فzا@/ Hصيصاً يفيد للكلمة تابع عن عبارة النحو@: علم ã|و

وعن عyا ُيبحث ل5ٕنسان النفسـانيّة الصفات عن عبارة أ<خ5ق@: علم ã|و
وتgيلها@/ وIليxا tذي}ا

وتقّدس@/ تعا� الواجب صفات عن عبارة إ<G×يّات@: ã|و
اXتداولة ا£ازات عن و[يñها ل5ٔلفاظ ا¡قيقيّة ãæعاXٕا�ا التوّجه أّن LO@>و
اُ<مـور أهّم من العـرف@, أهل ب� Dف أو العلوم ã| اXسـتعملة إ<صط5حات وعن
وكلFت وجّل@, عّز ا� كلFت تفسـ� موارد ã| ØDس و< التحـقيق@, مقام ã| الواجبة
فتنّبه@/ التفس�وا¡ديث@, ã| اُ<مور هذه اختلطت وقد الّس5م@/ علzم ة Ø_>ٔوا أ<نبياء

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وصل@:

البـلد يى Ùd وبه مكاناً@, يكون وِصل@: ÒXوا ُوُصـوً<@, أِصُل ٕاليه وَصلُت ـ مصبا
واصلة@/ فهيى وص5ً@, غ�ه بَشْعر َشعرها اXرأة ووصَلت بلغ@/ :@�òا ووصل اXعروف@/
بـه@, فاتّصل َوْص5ً بغـ�ه ء ãÏ¿ال ووصلُت ذلک@/ wا يُفعل أن سـأ@َلْت واستوَصَلْت
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١٣٧ وصل

قاتل@, باب من وِوصـاً< مواصلًة وواصـلته هجـرته@/ ضّد وِصلًة@: َوص5ً ووصـلته

الّذيى صوم مع الليل بٕامساك ار Øyال صوم يِصَل أن وهو الِوصال@: صوم ومنه @كذلک@/
ُوصلة@/ Fyوبي فوصله@, البلَد زيداً وأوصلت شيئاً@/ يَطعم أن غ� من بعده

به ووصلته َيعلَقه@/ Ø(ح ء ãÏ¾ ٕا� ء ãÏ¾ ØËÈ ع� يدّل واحد أصل وصل@: ـ مقا
البـاب ومن وفُخـذه@/ عُجزه ب� ما البع�@: ومَوِصل اGجران@/ ضّد والَوصل َوص5ً@/
َتـفّرقوا أجَدبوا وٕاذا ببعض@, Îم ÒÉبع الناس تَصل ا Øu@>ٔ صب@, ßòوا الِعFرة الَوصيلة@:

تنقِطع@/ ف5 ُوِصلت ا Øu@كأ الواسعة@, أ<رض والَوصيلة@:

وأوصلَه بلغ@/ أيى وصوً<@, ٕاليه ووَصل وِصلًة@, َوْص5ً َء ãÏ¿ال وصلت ـ صحا
اتّصال أيى ُوصلة@, Fyوبي ّف@/ Ôòوا الثوب وصل والَوْصل@: ]ع�اتّصل@/ ووَصل ه@/ Ô�غ

فاصل@/ ÒXا وأ<وصال@: ُوَصل@/ وا�مع وَذريعة@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ـ oمفاه فيشمل الفصـل@/ يقابل ما مطلق هو اÇXاّدة@: ã| الواحـد أ<صل أّن
مـن يكون ãæعاXا هذه من فكّل /@ ØËÉوال واللحوق والتتابع والبلوغ والنظم اòصف
Ìºد@/ ã| سبق Fك به@, Wتازة خصوصيّة مyا كّل ã| ي5حظ n ٕاذا أ<صل@, مصاديق

قيد@/ دون من �رسيدن� إ<تّصال حصول ع�مطلق تدّل فاXاّدة
:@ ã| Fك ,@ ّ اXاّديى فالوصول

وهذا @بَزْعِمِهم 7ِ هذا@ فقالوا َنصـيباً@ وا1ْٔنعاِم ْرِث Ò¡ا @ِمَن َرأ ذَ ا@ ØW 7ِ وَجَعلوا@
@ـ Ìكائهم Ô¾�ٕا @َيصُل َفهَو @7ِ كاَن@ وما@ ٕا�ا7ِ ف+@َيِصُل @كائهم@ ÒÌ Ô¿ل كاَن fا@ @كائنا@ ÒÌ Ô¿ل

/@١٣٦ . ٦

www.attaweel.com



وصل ١٣٨

ٕا�َقوم َيِصلون الَّذيَن ٕا1ّ كَسبوا@/// ]ا@ Îم Ò»أرك وا7ُ ß�ِفَئت Ò�نافقXا ã| َلكُم ا Òf
/@٩٠ . ٤ ـ ِميثاق م Òyوبي بيَنكُم

ٕا� أو اÇXتعال ا� ٕا� وأ<نـعـام Çرث Ò¡ا من Øع�Xا النصـيب وصول فاXراد
ã| فيص�ون اXسلم�@, عاهدوا بالّذين و¡وقهم اXنافق� وصول وكذلک ¾Ìكائهم@/

أمان@/ ã|و ظلّهم
:@ ã| Fك ,@ ّ اXعنويى والوصول

وَمن ÔBأن بآياِتنا ا Ôgٕالَي َيِصلون ف+ ُسلطاناً ا Ôg لَ عُل ÒSو بأِخيَک عُضَدك سَنُشدُّ
/@٣٥ . ٢٨ ـ الغاِلبون اتَّبَعgا

ã| علzم فتغلبون القاهرة@/ ا<�يات نزول بسبب وسلطنة تفّوقاً لgا وSعل أيى
ا¤gات@/ والبيّنات ا¡ّجة

:@ ã| Fك اXاّدة@, وراء ا ØW والوصول
/@٧٠ . ١١ ـ ِخيفًة م Ô Öyِم وأوَجَس َنِكَرهم ٕاليه َتِصُل 1 م Òvأيد رأي ØF َفلَ

ا Øu@أ فرأي بالب¿Ìي@, �ع� oٕابراه ٕا� مرَسل� كانوا الّذين ُسل الرُّ أيديى يراد
منه@/ ليأ@كلوا ا¡نيذ ٕا�الِعجل <@تصل
:@ ã| Fك أ<قوال@, ã| والوصول

. ٢٨ ـ َيتََذ@كَّرون َلعلَّهم الَقوَل م Ô ÒG لنا َوصَّ وَلَقد Ò�Xالظّا القوَم ِديى Òv 1 ا7َ ٕانَّ
/@٥١

وvتدوا@/ wا ليتِّعظوا واXواعظ والكتب ا<�يات ٕانزال يراد
:@ ã| Fك العاّم@, اXطلق والوصول

/@٢١ . ١٣ ـ م Úwَر َشون ÒOو يوَصَل أن بِه ا7ُ أَمَر ما َيِصلون والَّذيَن
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١٣٩ Ï¼و

/@٢٧ . ٢ ـ ا1ْٔرض ã| وُيفِسدون يوَصَل بهأن ا7ُ أَمَر ما وَيقَطعوَن

¾Îود ٕا� كالوصول Uتلفـة@, موارد وله كثـ�@, لة بالصِّ اXـتعال ا� أمر فٕاّن
والوصول النفس@, وتزكية الxذيب حصول ٕا� والوصول ّية@, ×G>ٕا واXعارف ا¡قائق
أ<قارب ٕا� لة والصِّ الدينّيـة@, اòدمات ٕا� والوصـول والطاعة@, العبادة حقيقة تعا�ٕا� ا� أمر ا ØW هذا وكّل وف5ح@, خ�وص5ح ٕا�كّل والوصول والضعفاء@, والفقراء

به@/

ٕا� وٕايصـاGم أ<نفس لتgيل هو ا Ø̂ ٕا يوَصـل@: أن به ا� أَمر ما أّن LO@>و
اXأمور اُ<مور هذه ã| الفصل وٕاNاد القطع أّن Fك إ<جBع@/ ص5ح وتأم� سعادtم

عاقبة@/ وسوء وض5ً< وخ«Ìاناً اً ØÌ¾و فساداً يُنتج ا Ø̂ ٕا wا@:
ع� والناقة sالغ من ا�اهلّية@, أهل عند كانتTّرمة ا ØW فهيى الَوصيلة@: وأمّا

خصوصيّاtا@/ ã| واختلفوا عندهم@, معيّنة مقّررات

َكَفروا اّلذيـَن@ ولكنَّ حاٍم و1 َوصيلٍَة و1 سـاِئبٍَة و1 ـٍة ÒM من ا7ُ َجَعَل ما
/@١٠٣ . ٥ ـ الكَِذب ا7 Ò*َع ون Ò�يَف

التفاس�@/ راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ï¼و
وصـلته@/ َء@: ãÏ¿ال وَوَصيُت ء@/ ãÏ¿ب ء ãÏ¾ وصل ع� يدّل أصل :@Ï¼و ـ مقا
باليوم@: الليلة ووصيُت منه@/ امت5ٔت متِّصل@قد ا Òxنب @ٕاّن أيى واِصية@, أرضاً وِطئنا ويقال:
@يوَصل/ القياس@,@كأ@ّنه@ك5م@يو¼ÏÒ,@أيى والوصّية@من@هذا عمل@َتعمله@/ ã|وذلک وصلxا,

وأوصيته@/ توصية@, وّصيته يقال@:

ٕا� ـيت ووصَّ وصـلته@, وعد@: باب من أصيه ء ãÏ¿بال َء ãÏ¿ال وَصيت ـ مصبا
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Ï¼و ١٤٠

ØãÏ ß¼و وهو لغة@, والفتح ,@Ì»بالك الِوصاية Ëº>ٕوا ٕايصاًء@, ٕاليه وأوصيت توصية ف5ن
بولده وأوصيته له@, جعلته ]ال@: ٕاليه وأوصيت أ<وصياء@, وا�مع مفعول@, ]ع� فعيل
التذك� ب� مشـ�ك الوصيّة ولفظ Çwا@/ أمرته بالص5ة@: وأوصيته عليه@, مـع�اسـتعطفته فيه لفظ كّل مقامه ويقوم أ<مر@, ع� aله Øفيتع� أ<مـر@, وب� وا<ستعطاف

خ�اً@/ به واستوصيت بعضاً@/ أو¼ÏÒبعÎÉم القوم@: ÏÒ¼وتوا أ<مر@/
اÇXوت@: بعد والَوصيّة والكَـWة@/ اXبالَغة ã| توصية@, يته وصَّ ـ ١٧٧.٧ الع�
والِوصاية@: به@/ أوصيَت ما والوصّية@: /@ÏÒ¼و وNوز ,@ÏÒ¼أو العرب ك5م من ãفالعا�

الوصاية@/ ØãÏ¼الَو قيل@: وقد ,@ ØãÏ¼الو فِعُل
وإ<Ëºالِوصاية@/ وصيَّک@, َجعلتَه ٕاذا ٕاليه@: وأوصيُت ء ãÏ¿ب له أوصيُت ـ صحا
ِاستَوصوا ـ ا¡ديث ã|و الَوصاة@/ Ëº>ٕوا /@ Óع�[ وتوصيًة@: ٕايصاًء يْته ووصَّ وأوصيتُه
وَصت وقد به@/ وصلته ٕاذا بكذا@, َء ãÏ¿ال ووّصيُت َعواٍن@/ عندكم ّن Øuفٕا خ�اً بالنِّساء

النبُت@/ ÏÒ¼تَوا قالوا ا Ø[ور ا@, Ôtنبا اتّصل ٕاذا أ<رض@,

ٕاليـه@: وأوصيُت ء@, ãÏ¿ب له وأوصيُت ٕاليه@/ عِهد وَوّصاه@: الرجَل ÏÒ¼أو ـ لسا
,@ ãÏ ß¼يـو الّذيى :@ ØãÏ¼والو ]Çع�@/ وتوِصية@, ٕايصاًء يته ووصَّ وأوَصيته وصيَّک@, جعلتَه

له@/ ÏÒ¼يو والّذيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

توصية مصاديقـه@: ومن أمر@/ بٕايصـال عهد هو اXاّدة@: ã| الواحـد أ<صل أّن
واستعطاف ٕايصاء به@/ والعمل أمر @ٕاجراء ã|توصية@ٕا�شخص اXوت@/ بعد و[ليک@]ال

شخصوصيّاً@/ جعل وعبادة@/ بص5ة له ٕايصاء أو<د@/ ع�
يصدق اXع� وهذا وإ<يصال@, بالتعّهد متّصفاً يكون من ]ع� فعيل :@ ØãÏ¼والو
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١٤١ Ï¼و

يتحقّق وبيده العهد ٕاجـراء يقبل الّذيى ٕاليه ÏÒ¼وXا وع� يعهـد@, الّذيى ãÏ¼وXا ع�
إ<يصال@/

به@/ ãÏ¼اُو ما وهو وإ<يصال العهد برنا¶ عن عبارة والوصّية@:
ã(ّال النخل جرائد ع� أو اXتواصلة@, اXلتفّة ع�النباتات الوصيّة ٕاط5ق وأمّا

/@Fzف وٕايصال عهد مفهوم ٕانطباق فبعنوان wا@: َزم ÔJ
با¡روف واستعGFا الصيغ باخت5ف معناها خصوصيّات Hتلف اXاّدة ٕاّن Øj

حرف@/ واسطة وبدون ال5ّم�@/ الباء@, �ٕا�@, ـ الرابطة
ٕا� الفعل وانتساب الصدور جهة ٕا� النظر فيه ي5حظ إ<فعال@: من فإ<يصاء

ربُّک@/ Ï Ò¼أو ـ@ ã| Fك الفاعل@,
ٕا� الفـعل ونسـبة الوقوع جهة ٕا� النظر فيه ي5حظ التفعيل@: من والتوصية

به@/ ا@كُم وصَّ ـ@ ã| Fك به@, اXفعول
:@ ã| Fك التفاعل@, بصيغة Ø�فيع والتداوم@: إ<ستمرار جهة ٕا� النظر كان وٕاذا@

/@6 بالصَّ َتواَصوا با¡ّق@, َتواَصوا

/@١٣٢ . ٢ ـ َبنـيه @ Ôoٕابراه wÏا@ Ú¼وَو

/@١٣ . ٤٢ ـ ُنوحاً Ïبه Ú¼و ما ين الدِّ ِمن َلكُم ¾Ìَع
/@٨ . ٢٩ ـ ُحْسناً بوالَديِْه ا1ٕنساَن ْينا ووصَّ

Û ãkّوالن الَبنون@, وهو التوصية@, مفعول ٕا� والوقوع التعلّق جهة ٕا� فzا فالنظر
وإ<نسان@/ نوٌح@,

التوصّية@/ ع�تعي�مورد يدّل الباء وحرف
/@٣١ . ١٩ ـ @كاة والزَّ +ِة بالصَّ ãæوأوصا
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وضع ١٤٢

/@١١ . ٤ ـ @كَر @ِللذَّ أو1ِدكُم ã| ا7ُ ُيوصيكُم

/@١١ . ٤ ـ َديْن أو wا@ ãÏ¼يو وصيٍَّة بعِد ِمن

/@١٨٢ . ٢ ـ ٕا\اً أو َجَنفاً@ ُموٍص ِمن خاَف ن Ò Òf
اXوارد@/ هذه ã| ãÏ¼وXا من ا¡كم صدور جهة ٕا� فzا فالنظر

/@١٢ . ٤ ـ ا7 ِمن وصيًَّة ُمضارٍّ Òغ َديٍْن أو wÏا Ò¼يو َوِصيٍَّة َبعِد ِمن

وإ<يصال@/ للتعّهد ال�نا¶ يراد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وضع@:

الوضـع@/ مكان لغة@: والفتح Ì»بالك واXوضع َوضعاً@, أَضعه وضعـته ـ مصبا
ووضعت ولَدْت@/ وضعاً@: تضعه ولدها ا¡امُل ووضَعت أسقطته@/ َدينه@: عنه ووضعت
َوضيع@, فهو للمفعول@, بالبناء َحَسبه ã| وُوِضع هناك@/ تركته وضعاً@: ب�يديه َء ãÏ¿ال
ÇÇQارته ã| ُوِضـع قيل@: ومنه وك«Ìها@/ الضاد بفتح ـعة والِضَّ له@/ قَدر > ساقط أيى
لتَضع رأسه خفضت البع�@: واّتضعت وذّل@/ خشع :@� وتَواضع ,@Ì»خ ٕاذا وضيعًة@,
موضوع@/ فا¡ديث وكَْذبة@, ٕاف�اًء ا¡ديث الرجل ووضع ف�كب@/ ع�عنقه قدمک
بأ<رض ووضعتُه وَحطِّه@/ ء ãÏ¿لل فض Òòا ع� يدّل واحد أصل وضع@: ـ مقا
قـوم والوضـائع@: /@Ì ß»خ يوَضع@: Qارتـه ã| وُوِضع ولَدها@/ اXرأة ووضعت وضعاً@/
ã| تَضع والدابّة /@ Ø ãæالد الرجل والَوضيع@: wا@/ يَسكنون أرض ٕا� أرض من يُنقَلون

اXرفوع@/ الف ÔO Îل Òº Õ�َس وهو وضعاً@, َس�ها
يَديى ِمن َء ãÏ¿ال وضعُت قولک مصدر أيضاً وِضع ÒXوا اXكان@/ وِضع@: ÒXا ـ صحا
Ò�غ َضْعه به@: ã�ُب ٕاذا ßéَّالل ã|و ا¡َجر ã| وتقول اXعقول@/ مثل وهو ومَوضوعاً@, وضعاً
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١٤٣ وضع

الواو@/ من عـوض ـعة الضِّ ã| واGاء ,@ Óعـ�[ كلّه ـعة@, والضِّ والِوضـعة الَوضـعة هذه
وتقول@: وضـائعهم@/ خلَّفوا أين يقال@: القوم@, أثقال وهيى الَوضائع واحدة والَوضيعة

َوديعة@/ استودعته أيى َوضيعاً@, ف5ن عند وضعت

أيضاً@: والَوْضع الَوضع@, أيى الِوضَعـة َسن Ò Ò¡ وٕانّه الرفع@/ ضّد الوضـع@: ـ لسا
وأ<صل القدر@, ã| فعة الرِّ خ5ف عة والضَّ َعة والضِّ نظائر@/ وله باXصدر@, يى Ød اXوضوع@,
اXكان@: ã| َء ãÏ¿ال ووَضع وِزنة@/ ِعدة من حذفت Fك القياس ع� الفاء حذفوا ِوضعة
بعض@/ ع� بعضه نّضد ا¡َجر@: ãæوالبا الثوب@, ع� القُطَن اòائُط ع ووضَّ فيه@/ أثبته

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ÇHتلف اÇXع� وهذا Tـّل@/ ã| ء ãÏ¾ جعل هو اXاّدة@: ã| الواحـد أ<صل أّن
اXوارد@/ باخت5ف خصوصيّاته

شخص عند وديعة ء ãÏ¾ وجعل بالتوّلد@/ Tّل ã| ا�ن� جعل مصاديقه@: ومن
مكان@/ ã| ومستقّراً ثابتاً ء ãÏ¾ وجعل معنويّاً@/ منخفض Tّل ã|النفس وجعل أم�@/
ونزول وتركه@/ مسـَتقّر ã| ـ5ح السِّ وجعل نظم@/ ã|و معتدً< وا¡ركة السـ� وجعل

ال�ّفع@/ عن واستقرارها التجارة
وا<ف�اء وال�ك واÌ»òان ا<Kفاض@وا<Lطاط@والسقوط@واòشوع oفاهf

واقتضائها@/ إ<ستعFل موارد باخت5ف وآثاره أ<صل لوازم من هيى ا Ø̂ ٕا وغ�ها@:
وخشوع وحّط ع�خفض يدّل :@ Óمع� أو ظاهراً نازلة مرتبة ã|النفس فوضع
وٕالقاء@/ وكّف ترك ع� يدّل Tّل@: ã| اليد عن 5ح السِّ ووضع اXراتب@/ باخت5ف وذّل
@اXعاملة@والتجارة@: ã|@والوضع ا¤اربة@وٕادامxا/ ã|@ع�شّدة يدّل العدّو: ã| أّن@وضعه Fك@
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وضع ١٤٤

ا¡ديث ووضع /@ ّ الصعوديى جرياuا ã| ونزوGا السكون@والتوقّف عودها@ٕا� ع� يدّل
والتحريف@/ وإ<ف�اء بالكذب ا¡ّق موضعه عن ع�ٕاخراجه يدّل Tّل@: ã| �òا أو
ذمّـته عن وٕاسقاطها رفعها ع� يدّل شخص@: عن ا�Çزية أو ا¡ّد أو ين الدَّ ووضع

عyا@/ وإ<عراض أنف«Îا ã| وتركها

/@ ّ معنويى أو ّ ماّديى مورد ã| يكون أن من أعّم فالوضع

:@ ã| Fك ماّديّاً@, ا¡مل فوضع
/@٣٦ . ٣ ـ َوَضَعْت @]ا أْعلَُم وا7ُ ÒIاُن ا Ôxوَضْع ã Ùæ ٕا َربِّ

/@٤ . ٦٥ ـ aَلهّن يَضْعَن أن أَجُلهّن ال Öa1ٔا واُو1ُت

/@١١ . ٣٥ ـ ر ُمعمَّ من يَُعّمر و1 بِعلمه ٕا1ّ َتَضع و1 ÒIاُن ِمن مل ÒI وما

/@٦٠ . ٢٤ ـ ّن Òwِثيا َيَضعن ُجناحأن zنَّ َعلَ َفلَيْس

أيدvّن@/ ب� Dف ا�ن�والثياب من ا¡مل جعل ف�اد
:@ ã| Fك معنويّاً@, ا¡مل ووضع

/@٢ . ٩٤ ـ ِوزَرك َعنَک ووَضْعنا َصدَرَك لََک ْح ÒÌ Ö¿ نَ nأ

ـ zم َعلَ كاَنت ã, الَّ وا1ٔغ+َل ُهم ÒÍ¼ٕا م Ôyَع وَيضُع سوَل@/// الرَّ يّتِبعوَن الَّذيَن
/@١٥٧ . ٧

البـاطلة أ<فكـار من الروحانّية@, والشّدة اXضيقة أوجب ØFع إ<نط5ق ف�اد
الضعيفة@/ والتقيّدات والعادات السخيفة والعقائد

:@ ã| Fك اXاّدة@, وراء ا ØW اُ<مور من ء ãÏ¿ل والوضع
/@٤٩ . ١٨ ـ فيه ا ØW Ò�ُمشِفق الُمجِرميَن ي Ò�َف الكتاُب وُوِضع
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١٤٥ وضع

/@٤٧ . ٢١ ـ َشيئاً نَفٌس ُتظلَم َف+ الِقياَمة لِيَْوم الِقسَط واِزيَن ÒX ا وَنَضع

القيامة@/ ليوم اXناسبة اXوضوعات من واXوازين الكتاب فٕاّن
:@ ã| Fك الصحيحة@, مواضعها ã|تFالكل ووضع

/@٤٦ . ٤ ـ َمواِضِعه عن الَكِلم فون رِّ ÔJ هاُدوا@ الَّذيَن ِمَن

فون رِّ ÔJ يأتوَك Òn آَخرين لِقوٍم َسّماعون للكَِذِب َسّماعوَن هاُدوا الَّذيَن وِمن
/@٤١ . ٥ ـ َمواِضِعه َبعِد ِمن الَكِلَم

مصاديقها عن أو الكّلّية@, مصاديقها وعن وضعها موارد عن الكلFت Iريف
بقوله@: عyا Ø�يع ã(ّال اòارجيّة اXتحقّقة

َمواِضعه@: َبعِد ِمن

ã(ّال اXفاهيـم هيى للكَِلم واXواضع اXواضـع@, عن التحـريف عن عـبارة هو
ا¡قيقّية@/ ومصاديقها حقيقة@, علzا الكلFت ُوضعت

/@١٤ . ٨٨ ـ َموضوعة وأ@كواٌب َمرفوَعٌة ٌر ÔÌ Ôº فzا

ما يكون أن من و<بّد كثيف@, وليس]اّديى لطيف ا<�خرة@: nعا ٕاّن كراراً قلنا
Vهولة اXاّدة nعا ماوراء خصوصيّات كانت وØXا ,@nالعا ذلک يناسب لطيفاً أيضاً فيه

مفيد@/ غ� عyا فالبحث لنا@:
ã(ّال Fxّروحاني جهة من وأ<@كواب ر ÔÌ Û»ال موضوعيى عن نبحث أن نشأ وٕاّن
وخـفاء@, بطـون فيه يكون ما ]ع� ال«Ìير ٕاّن فنقول@: ا�سـFنّية@: وجود Hالف >
و< علzا@, ويسـتقّر النفس ٕالzا يعتمد اòالصة الباطنيّة وال«Ìائر القلبيّة والصفات
والرضا والتفويض التوكّل وهيى إ<Zان@, Iقّق m5ع من هيى ã(ّال أ<ربع الصفات ØDس

/@oوالتسل
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وضن ١٤٦

حياتـه ã| اXؤمن علzا يتّكؤ حقيقيّة Ìر Ôº الروحانيّة الباطنيّة الصفات فهذه
حينئذ العـبد فيص� تعا�@, ٕاليه التام والتوّجه اòالص التوحيد ٕا� ومرجعها العليا@,

كامل@/ واستقرار ع�طمأنينة
أ<طعمة موارد ã| مyا ويستفاد والكوز@, القدح ب� Dف فهيى أ<@كواب@: وأمّا
كالظروف وهيى ا�ّنـة@, أهل <سـتفادة ومهيّأة أمكنة ع� Vعولة وهيى وأ<¾Ìبة@/

للم¿Ìوبات@/ اXنصوبة
وأ<نوار والفيوضات الرaانّية@, وأ<لطاف التوّجهات اXقام@: هذا ã| مyا ويراد

الباطنّية@/ وإ<رتباطات الروحانّية@, والتجلّيات اXعنوّية@, وا�ذبات ّية@, ×G>ٕا
الزكيّة وال«Ìائر اòالصـة الصفات فٕاّن واXوضـوعة@: باXرفوعة التعب� وأمّا
ه ØKXا ا¤يط وبنوره اXتعال با¡ّق إ<رتباط Gا يتحقّق أن ٕا� وتتعا� وترتفع تعلو
وا�Çذبات اXتواصلة وأ<نوار ا¤ـدودة إ<فاضـات هيى ã(ّال أ<@كواب وأمّا الرفيع@/
إ<فاضاتwا@/ تتعلّق Ø(ح Gا@, واستقرار تثّبت من ف5بّد بأ<@كواب@: اXتعلّقة النازلة
أوِعية القلوب بأّن ورد Fك ا¤دودة@, القلوب أوعية هو أ<@كواب@: من فاXراد

أوعاها@/ وخ�ها
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وضن@:

Ìج@, Ú»لل زام ß¡ْحل@وا للرَّ للَقَتب@والتصدير البِطان ]Kلة للَهودج الَوضن ـ صحا
رع الدِّ أيضاً@: وضونة ÒXوا نسجَته@, ٕاذا أِضنه@َوْضناً@, النِّسع وَضنُت َتقول@: وا�مع@ُوُضن@,

منسوجة@/ أيضاً@: ويقال مضاَعفة@, بعض ã| Îا ÔÉبع رع الدِّ َحلَق يوَضن اXنسوجة
من بعضيكون ã| بعضه منسوجاً كان البع�ٕاذا بِطان الَوض�@: ـ ٦١.٧ الع�
وش}ه@, ال«Ìير نَسج والَوْضن@: أوِضنة@/ وbعه مفعول@, موضع ã| فعيل وهو يور@, السُّ
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١٤٧ وضن

َموضون@/ فهو

ا¡َجر وَضن ويقال@: ع�بعضوضاعفه@, بعَضه ثَ� َء@َوْضناً: ãÏ¿ال وَضن ـ لسا
وهر Òبا� وأشـباهه ال«Ìير نَسج والَوْضن@: جه@/ ÒÌ¾أ ٕاذا بعض@, ع� بعضـه وا<�جرَّ

والثِّياب@/

ã| وهيى عليه النسـاء �لوس وغ�ها للناقـة يُصنع مل ÒT ـودج@: ÒGا أقول@:
وسط به يشّد ما زام@: ß¡وا الداّبة@/ بطن Iت Nعل الّذيى زام ß¡ا والِبطان@: عليه@/ حفاظ
للخيل َرْحل ج@: ÖÌ Ú»وال الصـدر@/ من وهو البع�@, صدر ã| ا¡زام والتصدير@: الداّبة@/
البع�@/ َرحل من قريب وهو والَقَتب@: البع�@/ ظهر ع� عل ÔN ما ْحل@: والرَّ والفرس@/
:@ Ö� والسَّ النِّسعة@/ منه والقِطعة حال@, الرِّ به تُشّد طويل عريض حبل أو َس� والنِّسع@:
ع� ونضده ء ãÏ¾ ØËÈ وإ<¾Ìاج@: ُسيور@/ وا�مع مسـتطيلة@, وغ�ه ا�لد من قَّدة

ء@/ ãÏ¾
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

البِـطان مصـاديقه@: ومن ٕاحكام@/ مع نسـج هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن

ã|يلبس اXنسوج رع والدِّ البع�واòيل@/ َرحل به يشّد والنِّسع اGودج@/ لشّد اXنسوج
اXنسوج وال«Ìير فيه@/ النسج واستحكام ا¡ديد من لكونه وIكيمه البدن حفظ مقام

مقّره@/ ã| ومطمئنّاً ثابتاً ليكون به اXشدود أو جوهر ّ بأيى

ُمَتقاِبل� ا Öz َعلَ Ò�ُمّتِكئ @َموُضونٍة ٍر ÔÌ Ôº Ò*َع ///@oالنَّع َجنّاِت ã| بوَن اXقرَّ ولئَک اُ
/@١٥ . ٥٦ ـ

القـلبيّة والصـفات ال«Ìائر عن اXاّدة@: وراء ما nعـا ã| عبارة ر ÔÌ Û»ال ٕاّن قلنا
مـقامه ويعلو والوحشـة ا<ضطراب عنه ويزول النفس علzا يطمأّن ã(ّال اòالصة
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وطأ ١٤٨

/@ Ø ãæالروحا
آية@: ã| النظر كان ا@ ØXو

َمرفوَعة@/ ٌر ÔÌ Ôº فzا@

اXطلق@/ والعلّو الرفعة بصفة وصفَها وأهلها@: ا�نّة ٕا�مطلق
مقام ã|و طمأنينة ã| هم اXقّرب�الّذين رابطة ã| فهيى الكرZة@: ا<�ية هذه وأمّا
وباقية ا¡ّق@, نور قبال ã| فانية ونفوÎºم ثابتة@, راسخة وصفاtم م@, Øwر عند مستقّر

موضونة@/ مطمئنّة مستحgة Ìر Ôº ع� متّكئون فهم وع�ا¡ّق@, با¡ّق
وجـود ٕا� ٕاشارة وهذا بيyم@, [ايل Iقّق مع مواجهة حصول هو والتقابل@:
والنَّعمة الرaة تgيل يوجب اXع� وهذا بيyم@, التامّة واXرافقة واXصاحبة اXؤانسة

حّقهم@/ ã| التامّة والروحانيّة والَعيْشة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وطأ@:

فـيقال@: باGمزة@, ثان ٕا� ويتعّدي علوته@, وطأً@: أطَُؤه ãبِرج� وِطئتُه ـ مصبا
اßXهاد والِوطاء@: استع5ء@/ ٔ<@نّه جاَمَعها@, وطأً@: زوجتَه ووطٔي أ<رَض@/ زيداً أوطأت
مـثل والَوطأة قريب@/ فهو قُرب مثل ء َوطيى فهو ØËÉبال الفراش وطُؤ وقد ء@/ الوطيى

اXواَفقة@/ واXواطَأة@: /@ Óومع� وزناً أ<خذة
والِوطاء@: اXكاَن@/ له ووطّأُت وت«Îيله@/ ء ãÏ¾ [هيد ع� تدّل كلمة وطأ@: ـ مقا
يُوطِّئه أمر ع� اXوافقة واXواطَأة@: أَطؤه@/ ãبِرج� ووِطئته ِفراش@/ من به توطَّأت ما

لصاحبه@/ واحد @كّل

وطّأتـه تـقول@: ,@mوالقوا بالقدم والَوطء@: اXوِضع@/ وِطٔي@: ÒXا ـ ٤٦٧.٧ الع�
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١٤٩ وطأ

الفـراش@/ لک ووطّأت هـيّأته@, ٕاذا أ<مر@, لک ووطّأت الكWة@/ به أردت ٕاذا بقدميى
أيى وتواطأنا@, ف5ناً وأوطأت شديدة@/ وطأة العدّو وِطئنا يقال أيضاً@, باòيل والَوطء
و<ن@, ل ÔÎº ما ء@: ãÏ¾ كّل من ء والَوطيى جامعxا@/ ا�اريَة@: وَوِطئت أمر@/ ع� اتّفقنا
ودابّـته َوطاءة@/ يوطُؤ َوطَُؤ وقد /@ÍÈحا َخ� ذو ء@: وطيى رجل يقولون@: م Øuٕا Ø(ح
توِطئًة@: ا£ِلَس له ووطّأت أمره@/ أيى َوطأته@, ا� ثّبت ويقال@: الَوطاءة@/ بيّنة وطيئة@,

وطيئاً@/ جعلته
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

النـفـوذ Iت وجعـله ء ãÏ¾ ع� اسـتع5ء هو اXاّدة@: ã| الواحـد أ<صل أّن
والوطس@/ والوطد الوطن ـ@ مواّد اXاّدة من وقريبة ف@/ ØÍ½والت

ووطئُت ا�اريَة@/ ووطئت علوته@/ ٕاذا ãبرج� وطئته ـ قوGم مصـاديقه@: ومن
Iت جـعلته ٕاذا ووِطئته نفوذك@/ Iت وجعلxا متفّوقاً علzا اسـتعليت ٕاذا أ<رَض
إ<سـتع5ء هذا ٕادامة واXواطأة شـئت@/ ما عليه وأجريت وحgک وأمرك سلطتک

وأ<خذ@/ وا¦هيد التوافق وي5زمه اختياره@, Iت أ<مر يص� Ø(ح والتسّلط
/@٢٧ . ٣٣ ـ َتَطؤوها n وأْرضاً@ م Ô ÒGوأموا وِديارُهم م ÔÎÒÈأْر وأْوَرَثكُم

لكم@/ فجعلها علzا@, rاستعلي وما نفوذ@كم Iت تكن n ãÏÈوأرا
َعَمٌل به م Ô ÒGُكِتَب@ ٕا1ّ نَيًْ+@ َعُدوٍّ ِمن َينالوَن و1 الكُّفاَر َيغيُظ َموِطئاً َيَطؤوَن و1

/@١٢٠ . ٩ ـ Õ¬صا

هذا فٕاّن أجر@, وGم ٕاّ< الكفّار َغيَظ يوجب أرض ع� نافذين يَعلون > أيى
الباطل@/ وتضييق ا¡ّق توسعة ي5زم

عاماً مونه رِّ ÔJو عاماً ّلونَُه ß ÔJ @ َكَفروا الَّذيَن به ُيِضلُّ الكُْفِر ã| زيادةٌ ُء ãÏ» النَّ ا Ú̂ ٕا
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وطأ ١٥٠

/@٣٧ . ٩ ـ ا7 م حرَّ ما ة ِعدَّ ِلُيواِطؤوا

ُرم@, Ô¡ا ر ÔÎ¾>ٔا من ا� ما@حّرم ٕا�تأخ� والنظر والتأخ�, التأّخر هو ء@: ãÏ»َّالن
يكون Ø(ح أ<¾Îر@, ع�تعي�تلک وإ<ستع5ء والنفوذ التسّلط يريدون م Øu@>ٔ وذلک

وسياسxم@/ [ايلهم يوافق ¾Îر ّ أيى مyا فيختارون اختيارهم@, ذلکIت
/@٢٨ . ٤٨ ـ َتطؤوهم َتعلموُهمأن Òn ُمؤمناٌت وِنساٌء مؤِمنون ِرجاٌل ولَْو1

ية@: ا<� بصدر مربوطة ا�ملة هذه
رام@/ Ò¡ا اXسجِد َعن وَصّدوكُم َكَفروا اّلذيَن ُهم

باÌ¿Xك� واخت5طهم الكـفّار داخل ã| واXؤمنات اXؤمن� وجود لو< يراد
أيديكم كّف ا� ولكّن والغلبة@, الظفر بعد عyم أيديكم كَّف Xا معروف�عندكم@: غ�
rفعل نادم�ع�ما تص�وا Øj والقتل@, أ<ذي ٕالzم اXؤمن�وتُصيبوا تعلوا لئ5ّ عyم

جاهل�@/
بسبب والكافرين اXؤمن�بٕاZاuم عباه حيثJفظ اXتعال@, سïا� من وهذا

wم@/ اXؤمن� اخت5ط
. ٨ ـ َيسَتغِفرون وُهم م Òw ُمعذِّ ا7ُ كاَن وما@ فzم وأنَت م Òw ليُعذِّ ا7ُ كاَن وما@

/@٣٣

اXقصد هو العبودّية@, مقام وحصول واòالق اòلق ب� وإ<رتباط إ<Zان فٕاّن
تعا�@: قال اòلقة@, من أ<صيل

/@٥٦ . ٥١ ـ ِلَيْعُبدون ٕا1ّ@ وا1ٕنَْس ا"نَّ خَلْقُت وما

اXع�@لكوuم@خارج� @رابطة@هذا ãLف التعذيب@وإ<ه5ك@للكفّار@وا¢الف�: وأمّا
اXقصودة@/ ال�نا¶ دائرة عن
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١٥١ وطر

/@٦ . ٧٣ ـ ِقيً+ وأْقَوُم َوطْأً أَشدُّ هيى الّليِل ناِشئَة ٕانَّ الّليَل@/// ُقم ل مِّ اXزَّ ا Ûv أ يا
والِقيل@: نفوذ@/ مع اسـتع5ء والوطء@: ٕاستمرار@/ وفيه حادثاً يكون ما الناشئة@:

وابت5ء@/ تضيّق فيه ما ٕابراز

@خ5ل@الليل@اXظلم@من@ا¡ا<ت@الروحانّية@وإ<فـاضات ã|@دث@ويظهرJ@يراد  ٕانّ  ما
جهة من أشّد ّية@: ×G>ٕا إ<رتباطات وحصول النورانيّة وا�ذبات اXعنويّة والتوّجهات
ٔ<ّن الyار@, ã|دثJو يظهر ا ØW العبد@, قلب ã| والتأث� والنفوذ وإ<حاطة إ<ستع5ء
وفـقدان والسكوت السكون بسبب واسـتمراراً@, حدوثاً للتوّجه مساعد الليل Tيط
وطمأنينة صـفاء للنفس فيوجد والشـواغل@, والعـوارض ا¡وادث وانقطاع اXوانع

اXتعال@/ ا¡ّق ٕا� خالص وتوّجه وتنبّه وروحانيّة

القيل@, ã| والتقّوم واÇòلوص الصدق يوجب العبد من اòالص التوّجه وهذا
Ø(ح وكشفه@, رفعه ã| والدعاء ,@ ّ واXعنويى ّ اXاّديى إ<بت5ء من الباطن ã| ما ٕابراز وهو

ا¡ّق@/ ا� ٕا� سلوكه ã| اXوانع ترتفع
والليل@/ النصف راجع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وطر@:

فعل@/ منه Òيُب� > مة@/ Ö Úyوال ا¡اجة الَوَطر@: واحدة@, كلمة الوَطر@: ـ مقا
مـنه يُب� و< وأسـباب@, سَبب مثل أوطار وا�مع ا¡اجة@, الَوَطر@: ـ مصبا

وحاجتک@/ بغيتک ِنلت ٕاذا :@ وطَريى وقضيت فعل@,

nو َوَطـرة@, فهيى ـة ØY فzا لصاح}ا كان حاجة كّل الَوَطر@: ـ ٤٤٦.٧ الع�
/@ ã(حاج أيى ,@ وطَريى قضيت قوGم أ@كWمن فع5ً Gا أdع
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وطر ١٥٢

وال¿Îوة@/ ا¦ايل وانxاء اGّمة بلوغ مة@: Úyال أقول@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕالzا@/ النيل ã| صاح}ا Ørv ã(ّال اXهّمة الشديدة ]ع�ا¡اجة الكلمة أّن
ا7َ واتَِّق َزوَجـَک َعلَيک أمِسْک عليه وأنَعمَت َعلَيه ا7 أنَعَم ِللَّذيى تَقول وٕاذ
مyا زيٌد Ï ÒÉ َق ØF َفلَ Hشاُه أن أحقُّ وا7ُ النّاَس Ï Ò¿ ÒHو ُمبِديِه ا7ُ ما َنفِسَک ã| ãi Ö ÔHو

ِمyنَّ َقَضْوا ذا@ ٕا أدِعيائِهم أزواِج ã| َحَرٌج Ò�ؤمن ÔXا Ò*َع 1يكوَن لكَيى جنا@كها زوَّ َوطَراً@
/@٣٧ . ٣٣ ـ َمْفُعو1ً ا7ِ أْمُر وكاَن َوطَراً@

اُمور@: ٕا� نش� أن الكرZة ا<�ية ãÏÉتقت
زيداً وأّن ,@Fyبي اخت5ف حدوث ع� ا�ملة تدّل زوَجک@: عليک أمِسْک ـ ١

عنه@/ ا� رسول منع Ø(ح Gا@, والتطليق ´Ì»الت أظهر
> Ø(ح حّقها@, ã| التقوي رعاية ولزوم wا@, التوصية ع� تدّل ا�@: واتّق ـ ٢
زينب ا Øu@أ والظاهر Ìºيرtا@/ حسن عن يكشـف وهذا وابت5ء@, ظلم مورد ã| تقع

�ص�@/ ا� رسول عّمة ٕابنة وكانت عبداXّطلب@, بنت أميمة بنت
عاXاً وكان ا�@, رسول من تزوNها Mدوث العلم واXراد نفسک@: ã| ãLHو ـ ٣

الناس@/ عن Oفيه كان وقد قبل من به
وقع الّذيى الðويج موضوع هو أخفاه ما ع�أّن يدّل وهذا مُبِديه@: ا� ما ـ ٤
ا¡ّب من أ<مر هذا غ� كان وٕان ا�@, أبداه وقد جنا@َكها�@, �زوَّ تعا� ا� من بٕارادة

ظاهراً@/ كان wا@: والتعلّق الشديد
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١٥٣ وطر

اÇXع� وهذا اòوف@, مع النفس ووقاية مراقبة اòشـية الناس@: Ï¿Hو ـ ٥
من ãæالنفسـا وا¦ايل اGوي وتوافق ال¿Ìع Hالف اُمـور مورد ã| وقوعـه <@Zكن

أ<ع�@/ باُ<فق هو الّذيى �ص� ا� رسول

زيد وزوجة عّمته@, بنت بكوuا �ص�@: ا� لرسول مطلوبة كانت ولعلّها ـ ٦
لت¿Ìيع بðوNها يأمره تعا� ا� وكان �ص�@, ولرسوله � اXطيع ا¡ّب ّ الدعيى وهو
طالبة تكن nو ا�@, رسول من بأمر كان تزوNها أّن ØDس و< أ<دعياء@/ أزواج تزويج

له@/

تعا� ا� أمر ٕاطاعة ع� ال�نا¶ هذه ٕاجراء فكان شاه@: ÒH أن أحّق وا� ـ ٧
مقامه@/ و<@يناسب <@يليق وهو رضائه@, خ5ف ع� > مقامه@, ã| واòشية

/@٣٩ . ٣٣ ـ ا7 ٕا1ّ@ أَحداً@ َشْوَن Ö ÒO و1

ٕالzا Ørـv ã(ّال ا¡اجـة مطلق الوطر ٕاّن قلنا َوَطراً@: مyا زيٌد ÏÒÉق ØFفل ـ ٨
ومزاوجـة@, حياة@, واستمرار وعيش@, وتعّلق@, استيناس@, من جهة@, ِّ أيى من ا<نسان

أخري@/ ومعنويّة ظاهريّة وجهات

أمر@/ ã| الyاية ٕا� والبلوغ إ<[ام عن عبارة والقضاء
القـيد@, wذا م¿Ìوط اXـورد هذا ã| فالðويج وطراً@: مyـّن َقَضـوا@ ٕاذا@ ـ ٩
اXزاوجـة ٕادامـة عن وا<ن½Íاف wا@, التعـلّق ورفع بالكلِّّيـة@, مyا الوَطر ٕا[ام وهو

وا<ستيناسwا@/

من وا5Çòف@, وا�هل العناد أهل من بعض ا�ـريان هذا بظاهر [ّسک وقد
أ<مر@/ حقيقة ٕا� يتوّجهوا أن دون

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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وطن ١٥٤

وطن@:

وا�مع وطن@, sالغ ربض ÒX قيل ومنه ه@/ وَمقرُّ إ<نسان مكان الَوطَن@: ـ مصبا
الَوطَن@, مثل واXوِطن وطناً@/ ذه ØHا وَتوّطنه@: واستَوطَنه البَلََد الرجُل وأوطََن أوطان@/
أ<مر ع� نفسه ووطَّن ا¡رب@/ َمشاهد من اÎ¿ÒXد أيضاً@: والوطَن مَواطن@/ وا�مع

/@ Óومع� وزناً مواقعة واقعه مثل مواَطنة@: وواطَنه وذّللها@/ لفعله مّهدها توطيناً@:
َمرابÎÉا أ<غنام@: وأوطان وTّله@/ إ<نسـان مَوِطن الَوطَن@: ـ ٧@.@٤٥٤ الع�
wا@/ oيق ومَسكناً ً5ّ ÒT ذها ØHا أيى كذا@, أرض ف5ن أوطَن ويقال@: ٕالzا@/ تأويى ã(ّال
ã| Bجعل أيى أ<مر@, ع�هذا ف5ناً وواطنت ٔ<مر@/ إ<نسان به قام مكان كّل واXوِطن@:
ãÏ»نف وّطنُت وتقول واطأته@, قلَت وافقتُه أردَت@: فٕاذا وتفع5ه@, تَعم5ه أن أنفسgا

فذلَّْت@/ عليه aلxا أيى فَتوّطنت@, ع�أ<مر
مّكـة@: ومَواِطن وTلُّه@/ إ<نسـان مَوِطن وهو به@, oتقـ اKXل الَوطَن@: ـ لسا
ً5ّ ÒT أيى وطناً@, ذه ØHا وأوَطنه@: أع�@/ أ<خ�ة أقام@, وأوطَن@: باXكان وطَن َمواِقفها@/

ا¡رب@/ َمشاهد من د ÒÎ¿ÒXا وِطن@: ÒXوا فzا@/ oيق ومَسكناً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ال�نـا¶ ينxيى Ø(ح فيه oتُقـ مكان اذ ØHا هو اXاّدة@: ã| الواحـد أ<صل أّن
توقّفـه ومكان ا¡ياة@/ وٕادامة للعيش اXتّخذ إ<نسان Tّل مصاديقه@: ومن اXقصود@/
ا¡ّج أعFل استقرار Tّل أو م�وعرفات@, ã| أو مكّة ã| والزيارة ا¡ّج ]ناسک للعمل
وَمرابض /@rتـO أن ٕا� وأوزاره ا¡رب فzا يسـتقّر ã(ّال واXوضع فيه@/ ومناسـكه
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ٕالzا@/ لتأويى وغ�ها أ<غنام
والxّيؤ@/ وإ<قامة إ<ستقرار جهة اÒXوِطن ã| في5حظ

ع�نقطة@/ الكون مطلق اXكان@: ã|و
فيه@/ ا¡لول جهة ا¤ّل@: ã|و

ل5ٕس�احة@/ والKول ّ اُ<ويى جهة اXأَوي@: ã|و
اXاّدة@/ حيثيّة فيه في5حظ للمكان@, تب� ã(ّال الصيغ سائر ã| وهكذا

/@٢٥ . ٩ ـ Aُتكُم كَ أعجَبتكُم ٕاذ à�ُحَن ويَْوَم َكثٍة َمواِطَن@ ã| ا7ُ @كُم ÒÍ½ن َلَقد

توقّفوا م Øuٕا حيث ٕا�الن½Íة@, واحتياجهم ضعفهم ٕا� ٕاشارة واطن@: ÒXبا�التعب
والفرج@, الظفر Gم Jصل Ø(ح وابت5ء شّدة ã|و مضطّرين Tصورين أ<مكنة تلک ã|

فzا@/ والتوقّف إ<قامة عن وين½Íفوا
هذا وع� كانت@/ جهة ّ بأيى وا¤صـوريّة وا¤ـدوديّة التضيّق ي5زم فالتوطّن

بعدها@: يذكر

ؤمن�@/ ÔXا Ò*وَع َرسولِه Ò*َع سكينتَُه ا7ُ أنزَل Øj ا1ْٔرُض@, َعَليكُم وضاَقْت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وعد@:

فيقال@: وبالباء@, بنفسه ويعّدي ,@ ØÌ¿وال �òا ã| يستعمل وعداً وعَده ـ مصبا
:@�òا ã| وقالوا ØÌ¿وال �òا لفظ أسقطوا وقد ,@ ØÌ¿وبال اً ØÌ¾و �òوبا Ò�òا وعده
اً ØÌ¾و خ�اً أوعده وقالوا فارق@/ فاXصدر َوعيداً@, وعده :@ ØÌ¿ال ã|و وِعدًة@/ وعداً وعده
ووقتاً مصدراً يكون وِعد ÒXوا خاّصة@/ ØÌ¿ال ã|أ<لف مع الباء وأدخلوا أيضاً@, بأ<لف
كذا موضع وواعدته اXوعد@/ مثل واÒXوعدة وموضعاً@/ وقتاً يكون واßXيعاد ومَوِضعاً@/
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/@�òا ã| القوُم وتَواعد tّددته@/ وتوعَّدته@: مواَعدة@ً@,
وعداً@, أِعده وعدته يقال@: بقول@, ترِجية ع� تدّل صحيحة كلمة وعد@: ـ مقا
بكـذا@/ أوعدته يقولون@: /@ ØÌ¿ب ٕاّ< يكون ف5 الوعيد@: فأمّا /@ ØÌ¾و �R ذلک ويكون

ُرجيى ٕاذا واِعدٌة@, ف5ن ãب� وأرض مع@/ ÔN > والَوعد ِعدات@/ وbعها الَوْعد@, والِعَدة@:
وإ<عشاب@/ اXطر من خ�ها

التواعد@, موضع وِعد@: ÒXوا /@ ÓÊºوٕا مصدراً يكونان والِعَدة الَوْعد ـ ٢٢٢.٢ الع�
يكون > واßXيعاد للِعدة@/ وقتاً اXوعد يكون وقد وعدته@, مصدر وِعد ÒXوا يعاد@/ ßXا وهو
أيضاً وعدته ويكون وLوه@, ÍÈباً أوعدته الxّدد@, من والوعيد@: موضعاً@/ أو وقتاً ٕاّ<

تعا�@: قال ,@ ØÌ¿ال من
كَفروا@/ اّلذين ا7 وعَدها@ اُر@ النّ

َيصول@/ أن همَّ ٕاذا الفَْحل@: وَوعيد

ومَوِعداً َوعداً ØÍÔÈو بنفع وعدت يقال@: ,@ ØÌ¿وال �òا ã| يكون الوعد ـ مفر
خاّصة@/ ØÌ¿ال ã| والَوعيد وِميعاداً@/

الوعـد من ,@ Ø ã~5الثـ أّن اشـxر وقد /@�òبا ال�جية الوعد@: ـ ٣٤٢ @كليّات
ٕاذا Dف ذلک أّن يُعلَم أن فيجب كذلک@, وليس :@ ØÌ¿ال ã| فيه واXزيَد ,@�òا ã| يستعمل
الك5م تقليل الوعد ã| الشأن كان ا ØXو رأساً@/ اXفعول ب�ك حقيقة ØÌ¿وال �òا سقط
مـقام فـٕاّن إ<يـعاد 5ÇRف فـعله@/ حروف تقليل ناسب إ<متنان@: شائبة عن هرباً
الوعد@: وأصل الوعيد@/ تكث�حروف فيناسبه والتأ@كيد@: التشّدد مزيد ãÏÉهيب@يقت�ال

ا¢اطب@/ يوجبÌºور نفسه ã| أمر ٕاظهار ٕانشاء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

ã| يكون أن من أعّم والتعّهد أمر@, ع� تعّهد هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
مزيداً أو ÇVّردة الكلمة مشـتقّات bيع ã| Tفوظ اXع� وهذا /@ ØÌ¾ ã| أو خ� أمر

فzا@/
الك5ميّة أو اXقاميّة بالقرائن ٕامّا بقرينة@, يفهم ا Ø̂ ٕا :@ ØÌ¿ال ã| اXع� واختصاص

الصيغة@/ wيئة أو
الزمان أÊºء فٕاّن بالقرائن@, Øيتع� مكان@: أو ٕاËºزمان أو مصدراً اXوِعد أّن Fك@
كّل Øويتعـ� الع�@, Ì»بك مَفِعل وزن ع� ء Qيى بالفاء@: اXعتّل من واXصدر واXكان

بالقرينة@/ مyا
ـرقاة ßXوا رصاد ßXوا فـتاح ßXكا ا<�لة ٕاسـم أوزان من ِمفـعال فهو ـيعاد@: ßXا وأمّا
وهيى اòارج@, ã| الفعل يتحقّق وwا العمل@, ã| يُستعان wا آلة ع� ويدّل ـ�اث@, ßXوا
يتوّسل ء ãÏ¾ كّل بل معّينة@, Uصوصة آلة ã| Í½تنح و< الفعل@, ã| يتوّسل wا وسيلة

وإ<رث@/ ã}والر والرصد الفتح ٕا� به
تكـون الوسيلة وهذه الوعد@, حصول بسـببه ويصدق به يتحقّق ما فاXيعاد@:

اòارج@: ã| ومصاديقه الوعد موارد باخت5ف Uتلفة
/@٩ . ٣ ـ ـيعاَد ßX ا ِلُف Ö ÔO @1 ا7َ ٕانَّ ْيَتنا@/// َهَد ٕاذ@ َبْعَد@ ُقلوَبنا@ تُِزْغ 1 َربَّنا

ـ ـيعاَد ßX ا ِلُف Ö ÔH @1 ٕانََّک الِقياَمِة يَوَم ِزنا Ö ÔH1ُرُسِلَکو Ò*َع َوَعْدَتنا ما وآِتنا َربَّنا
/@١٩٤ . ٣

/@٤٢ . ٨ ـ ـيعاد ßXا ã| Ôr1ْخَتلَف Ôkَتواَعد ولو منكُم أسفَل @كُب والرَّ

/@٣٠ . ٣٤ ـ ساعًة َعنُه َتْستأِخروَن 1 يوٍم ِميعاُد َلكُم ُقل
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/@٢٠ . ٣٩ ـ ـيعاَد ßX ا ا7ُ ِلُف Ö ÔO @1 ا7ِ َوْعَد ُغَرٌف@/// م Ô ÒG م Ô Úwَر اتََّقوا الَّذيَن لِكِن

أن ٕا� القلوب زيغ عن ا¡فظ وهو اòارج@: ã| ويتحّصل الوعد يتحقّق به fا
ã| القـيامة يوم خزيى عن وا¡فظ الوعد وٕايتاء اُ<و�@/ ا<�ية ã| القـيامة يوم ء Nيى
ا�زاء يوم ء Vيى وIقّق الثالثة@/ ã| وتوافقهم التواعد ã| إ<خت5ف وحصول الثانية@/

اòامسة@/ ã| للمتّق� ما وحصول الرابعة@/ ã|
الوعد@/ وهو الفعل حصول وسائل وحصوGا اُ<مور هذه فتحقّق

الوسـيلة هذه وMصول اòارج@, ã| الوعد لتحقّق أ<خ� السبب هو فاXيعاد
التـعب� من آ@كد باXيعاد والتعب� <زماً@, بالعهد الوفاء يكون التاّم والسبب أ<خ�ة
اòارج ã| يتحقّق wا ã(ّال والوسيلة السبب حصول ع� يتوقّف الوعد فٕاّن بالوعد@,

به@/ ويُعَمل

يتّصف ما أيى وعد@, عنوان فيه ع�أمر ويدّل ك¿Ìيف فعيل فهو الوعيد@: وأمّا
بالوعد@/

ـ@٢٠@.١١٣@/ َيتَّقون َلَعلَُّهم الَوعيد ِمن فيه فنا ÚÍ Ò¼و َعَربيّاً ُقرآناً وَكذلک@أنزلناُه

/@٢٠ . ٥٠ ـ Úsَجَه ã| ألِقيا عيد@/// الَو يوُم ذلَک وِر الصُّ ã| وُنِفَخ

/@٢٨ . ٥٠ ـ القوُل ل ُيبدَّ ما بالَوعيد ٕاليكُم مُت وقدَّ َّ َلَديى َتِصموا@ ÒH 1 قاَل

/@١٤ . ٥٠ ـ وعيد فحقَّ ُسل الرُّ َب كذَّ @ُكلٌّ

ء ãÏ¿ال ذلک ومفهومه@أ<صيل@هو اXّتصف@به@/ ء ãÏ¿وال الوعد, أمران: الوعيد ãLف
الxديد يناسب وهو واXع�@, اللفظ ã| وزيادة تشديد العنوان هذا ã|و وعد@, فيه الّذيى

والتخويف@/

ا<�يات@/ ã| Fك ٕاستعFله@, موارد ã| القرينة وجود ٕا� مضافاً
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قيامه وجهة ٕا�الفاعل الفعل ع�نسبة د<لة إ<فعال ã| فٕاّن إ<يعاد@: وكذلک
التفعيل@/ صيغة مقابل ã| به@,

العمل@/ ã| التشديد يناسب وهو اXع�@, ã|ب�وXا ã| زيادة ففيه

َعن وَتُصّدوَن ُتوِعدوَن Íاٍط ß¼ بُكلِّ َتقُعدوا و1 ///@ ُشَعْيباً أخاُهم َمْديَن وٕا�
/@٨٦ . ٧ ـ ا7 َسبيِل

ع� قهراً فيدّل به@: وقيامـه الفاعل من الفعل صدور جهة ٕا� النظر كان فٕاذا
والوعد الxديد@والتخويف يناسب وهذا عظمته@وج5له@وسلطانه@, تعظoالفاعل@ومقام

قرينة@/ وجود مع ØDس و< بالسوء@,
أمر ع� التعّهد مطلق ع� تدّل اXاّدة فٕاّن ا£ـّرد@: بصيغة ØÌ¿بال الوعـد وأمّا

بقرينة@/ Fyم كّل Øويتع� ,@ ØÌ¿ب أو �R كان سواء
:@ ã| Fك ,@ ØÌ¿ال ãLف

/@٦٨ . ٩ ـ Úsَجَه ناَر والكُّفاَر واXنافقاِت Ò�نافقXا ا7ُ َوَعَد

/@٧٢ . ٢٢ ـ َكَفروا الَّذيَن ا7 َوَعَدها اُر النّ ذلكُم من ÝÌ Ò¿ب ـُئكُم نبِّ أفاُ

/@٧٧ . ٧ ـ ْرَسل� ÔXا ِمن ُكنَت ٕان َتِعُدنا ]ا ئِتنا@ ٕا Ô¬صا يا قالوا

/@٤٣ . ١٥ ـ ع� Òbوِعدهمأ ÒX Úsَجَه وٕانَّ الغاِوين ِمن اتَّبََعَک َمن ٕا1ّ

/@٦٥ . ١١ ـ َمكذوب Ôَغ َوْعٌد ذلَک أيّام ثَ+ثََة داِركُم ã| تَّعوا Ò]
:@ ã| Fك ,@�òبا والوعد

/@٣٥ . ١٣ ـ اXتَّقون ُوِعَد ã, الَّ نَِّة Ò"ا َمَثُل

/@٣٠ . ٤١ ـ توَعدون Ôrُكن ã, الَّ نَِّة Ò"با Ìوا ß¿وأب
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/@٧٤ . ٣٩ ـ ا1ْٔرض وأْوَرَثنا َوْعَدُه َصَدَقنا الَّذيى 7ِ ا¡مُد وقالوا

:@ ã| فgا الوعد@, مطلق وأمّا
/@١٠٨ . ١٧ ـ ْفعو1ً Ò ÒX َرّبنا َوْعُد كاَن ٕان َربِّنا ُسبحاَن وَيقولون

/@٩ . ٢١ ـ ف� ßÌ»ÔXا وأهَلكنا َنشاء وَمن ْيناُهم Ò ÖSفأ الَوعَد ْقناُهم صَد Ú Ôj
يكون مورد ã| وتستعمل استمرار@, ع� تدّل اÇXفاعلة فصيغة اXواَعدة@: وأمّا
قاتَلهم يقال@: اXفاعلة@, Xطاوعة صيغته فٕاّن التفاعل@, ã|وكذلک ا�هة@, هذه ٕا� النظر

بإ<ستمرار@/ فتَقاتَلوا

/@٤٢ . ٧ ـ Ì Ö¿بَع ْمناها Ò] وأ َليلًة Ò�ثَ+ثÏ Òºمو وواَعْدنا

/@٨٠ . ٢٠ ـ ن ÒZ1ٔا الطُّور جانَب وواَعْدنا@كُم @كُم عُدوِّ ِمن ينا@كُم ÒS َقدأ

Ø(ح اXّدة wذه َوعداً اXراد وليس ليلة@, ث5ث� مّدة ٕا� التعاهد ٕاستمرار يراد
ليال Ì¿ع ٕالzا اُضيفت Øj ث5ث�@, رابطة ã| الوعد ٕاستمرار وكان بعُد@, الوعـد يتحقّق

ليلة@/ أربع� ٕا� فصار اُخر@,
الوعد@/ باستمرار أيضاً ا<رتباط استمرار ٕا� ٕاشارة التعب� ã|و

تعا�@: قوله ã| وهكذا

/@٢٣٥ . ٢ ـ َمعروفاً َقو1ً َتقولوا أن ٕا1ّ اً ØÌ ßº ُتواِعدوُهنَّ 1 ولِكن

اً@/ ØÌ»مست تعاهدكم ٕاستمرار يكن > أيى

الوعـَد Jيط فبالعـلم والقـدرة@: العلم ع� يتوقّـف به والوفاء الوعـد ٕاّن Øj
وبـالقدرة عليه@/ تعّهده فيجعل ا¡Çّق هو ما Øñ ÔZو وTموً<@, موضوعاً وخصوصيّاِته

/@ Ø ãداخ� أو ّ خارجيى مانع Zنعه ف5 لزومه@, ح� والوفاء به ع�العمل يستطيع
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يعزبعن وأ<رضو< ال«Êوات ع�bيع علمه وTيط بذاته nتعا�عا فا�
و< وبذاته@, ذاته ã| اXطلق القادر فهو وجّل@, عّز قدرته وهكذا /@Fzف ذّرة مقداُر علمه

ء@/ ãÏ¾ ٕا� Jتاج و< ء ãÏ¾ ُيعجزه
/@١٣٤ . ٦ ـ ْعِجزين Ô[ Ôrأن وما ٍت Ð1 توَعدوَن ما ٕانَّ

/@٥ . ٥١ ـ َلصاِدق توَعدوَن ا Ú̂ ٕا
/@٧ . ٧٧ ـ َلواِقع توَعدوَن ا Ú̂ ٕا

/@١٢٢ . ٤ ـ ِقيً+ ا7ِ ِمن أصدُق وَمن َحّقاً ا7 َوْعَد

/@٥٥ . ١٠ ـ َيعلمون 1 ُهم Ò ÒAأ@ك ولكنَّ حقٌّ ا7ِ َوْعَد ٕانَّ أ1

/@١٠٨ . ١٧ ـ فعو1ً ÒX َربِّنا وعُد كاَن ٕان َربِّنا ُسبحاَن وَيقولوَن

/@٦ . ٣٠ ـ 1@َيْعلمون النّاِس ÒAأ@ك ولكّن َوْعَدُه ا7ُ ِلُف Ö ÔO @1 ا7ِ َوْعَد

خصوصيّات@: تعا� ا� لوعد أّن ع� الكرZة ا<�يات هذه تدّل
ã(ّال ا¤دودة غ� وقدرته ا¤يط علمه ٕا� مستِند وعده فٕاّن لَواِقٌع@: <�ٍت@, ـ ١

وٕامساك@/ كّف ٕا� تعا� Jتاج و< ء@, ãÏ¾ ُيعجزها >
الواقع@, وب� بينه حجاب و< الواقع@, يطابق ما دق الصِّ أصَدُق@: لَصادٌق@, ـ غ�٢ وعد ٕا� Jتاج Ø(ح بوجه فيه فقر و< اXوجودات@, ع�قاطبة Tيط علمه فٕاّن

صادق@/

وتـزلزل اÇLٕراف دون من الواقع الثابت أ<مر هو ا¡ّق حّق@: وعَده ٕاّن ـ ٣
و< زمان Jجبه و< عنده@, م¿Îود وا¡ّق ا¡ّق@, عليه LO > تعا� وهو والتباس@,

مكان@/
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وعد ١٦٢

ٕامساك بوجود أو والضعف@, العجز بظهور ٕامّا اòلف فٕاّن وعَده@: لُف ÔO@> ـ ٤
/@ ãتعا�Xا مقامه ã| منتفية اُ<مور وهذه وجوده@, ã| وTدوديّة ]حجوبيّة أو وRل@,

وصفاtم@, علمهم ã|و وجودهم ã| Tدودون كلّهم اòلق فٕاّن <@َيعلمون@: ـ ٥
ٕادراك ã| قلوwم ã| اXـعرفة ضعف مع علمـه@, من ء ãÏ¿ب Jيطوا أن و<@يستطيعون

ا¡قائق@/
Ì¿ّوالن البعـث من ا<�خـرة@, nبعـوا يرتبط ما وجّل@: عّز مَواعـيده من ٕاّن Øj
ا� ولقـاء والعـذاب النعمة من Fzف وما والنار وا�نّة وال½Íاط واñXان وا¡ساب

ذلک@/ وغ� وقربه تعا�
تعا�@: فيقول

/@٦١ . ١٩ ـ اً َمأتيّ َوْعُدُه كاَن ٕانَُّه بالَغيِب ِعباَدُه ُن ×a الرَّ وَعَد ã, الَّ َعدٍن َجنّاِت

/@٧٢ . ٢٢ ـ َكَفروا الَّذيَن وعَدها النّاُر

/@٦٣ . ٣٦ ـ اليَوَم ٕاصلَْوها توَعدون Ôrُكن ã, الَّ Ô Úsَجَه هذه

ـ الَّذيَن َ لِيَْجِزيى ُيعـيُده Ú Ôj ْلَق Òò ا َيْبـدُء@ ٕانَُّه َحّقاً ا7ِ َوْعَد يـعاً Òb َمرِجُعكُم ٕالَيِه
/@١٠@.@٤

/@١٩٤ . ٣ ـ ـيعاد ßXا ِلُف Ö ÔH @1 ٕانََّک الِقياَمِة يَوَم ِزنا Ö ÔH 1 َربَّنا

ا Øuٕا قلـنا Xا و¾Ìعاً@, ووجـداناً عق5ً <زم اXوعـودة اُ<مـور wذه فإ<عتقاد
ا¤ـدوديّة من Tّل æأد له وليس والعـلم@, القـدرة مطلق له الّذيى ا� من صدرت
تاّمة@/ كاملة nالعوا bيع ع� وٕاحاطته حّق ووعده صدٌق وقوله والفقر@, والضعف

وجودنا فٕاّن جانبنا@, من تنشأ ا Ø̂ ٕا والضعف وا¤جوبيّة ا¤دوديّة أّن LO و<
Tدودة@, والصفات القوي من لنا ما وbيع ,@ ّ ماّديى nعا ã| وحياتنا ,@ ّ ماّديى ّ الظاهريى
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١٦٣ وعظ

/@ ّ اXاّديى nالعا wذا Tجوبون وLن
سـواء@, ع� علمه نور بسـط قبال ã| nالعـوا طبقات فجميع تعا�@: ا� وأمّا

Tيط@/ ء ãÏ¾ ع�كّل وهو ,@nالعوا اخت5ف و< مكان و< زمان Jجبه و<
إ<نقطاع بعد ٕاّ< اXعرفة@, حّق اُ<مور هذه خصـوصيّات نعرف أن لنا و<@Zكن
اُمورها مشاهدة من ونستطيع اXاّدة@, وراء ا ØW nبعوا نرتبط Ø(ح اXاّدّية@, التعلّقات عن

وخصوصيّاtا@/
nالعـا ٕا� وموضوعاtا nالعـوا تلک تKيل ا¡ّق@: عن إ<Lراف يوجب ا ØWوnالعوا أّن عن والغفلة ا¤سوسة@, Mواّسنا ندركه ما ع� وتطبيقها ا¤سوس@, ّ يى اXادِّ
من ء ãÏ¾ و<@يوجـد الظاهـرّية@, ا¡واّس wذه مدركة <@تكون اXاّدة nعـا وراء ا ØW

فzا@/ اXاّديّة اXوضوعات
/@١٣ . ٧٦ ـ َزْمَهريراً و1@ ساً Ö Òc @ فzا يََروَن 1

و< نقيضان والزمهرير الشمس فٕاّن الظاهرّية@, اXاّديّة ا¡ياة ãLتنت Fفبانتفائه
اXاّدة@/ nعا ã| يرتفعان

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وعظ@:

ٕائـتمر فاتََّعَظ@: wا@, وَوّصاه بالطاعـة أَمره وِعظة@: َوعظاً يَِعظه وعظَه ـ مصبا
ُوّعاظ@/ وا�مع واعظ@, وهو وعظة@, ÒXا Ëº>ٕوا نفسه@/ وكّف

اòليل@: قال منه@/ Ëºٕا والِعظَة التخويف@, فالوعظ@: واحدة@/ كلمة وعظ@: ـ مقا
قلبه@/ له َيرّق وما �òبا التذك� هو

هو ِسيده@: ابن قال بالعواقب@/ والتذك� النُّصح واXوِعظة@: والِعظة الَوعظ ـ لسا
التKيل@: ã|و وعقاب@/ ثواب من قلبه Øيل� ]ا ل5ٕنسان تذك�ك
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وعظ ١٦٤

َرّبه@/ ِمن َموِعظٌة جاَءه ن Ò Òf
الوعظ@/ قبل واتَّعظ@: /@ Ø ãTحقي غ� ٔ<@نّه التأنيث@, بع5مة Nٔي n

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

نافعة وتنبzات مفيدة بتذّكرات ٕا�حّق ٕارشاد هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
والتـوصية@: بالطاعة وأ<مر والنُّصح القلب وتلي� التخويف ـ oمفاه وأمّا مناسبة@/

اXوارد@/ اخت5ف Mسب أ<صل آثار fن
الِوعظة أصلها والِعظة مكان@/ Ëºوٕا مصدراً ء Nيى واXوِعظة مصدر@, والَوعظ
ـفة والصِّ نـة والزِّ ـلة والصِّ عة والضِّ الِعدة وكذلک اXصـدر@, من النوع لبـناء لسة ßكا�@
الوعظ اختـيار ع� ويدّل ٕافتعال وإ<تّعاظ النـوعّية@/ مع� فÇzا في5حظ وغ�ها@,

فيه@/ واXطاوعة
وَموِعظًَة َخلَفها وما ا Övَيَد Ò�ب ا ßX َنكا1ً َفَجعلناها Ò�خاِسئ ةً ِقَرَد كونوا م Ô ÒG َفُقلنا

/@٦٦ . ٢ ـ للُمتَّق�

/@١٣٨ . ٣ ـ للمتَّق� وَموعظٌَة وُهدًي للنّاس َبياٌن هذا

وَموِعظًة قبلكُم ِمن َخلَْوا الَّذيَن ِمن وَمثًَ+ ـناٍت ُمبيِّ آياٍت ٕالَيكُم أنَزلنا وَلَقد
/@٣٤ . ٢٤ ـ للُمتَّق�

مصدراً@/ كوuا من أنسب مكان Ëºٕا اXوارد هذه ã| الكلمة جعُل

وُهدًي ـدوِر الصُّ ã| ا ßX وِشـفاٌء َربِّكُم ِمن َموِعظٌة جاَءْتكُم قد النّاُس ا Ûv@أ يا
/@٥٧ . ١٠ ـ للمؤمن� ٌة Òaوَر
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١٦٥ وعظ

ـ َسـَلف ما َفلَُه ي Òx فانْ َربِِّه ِمن َموِعظٌَة جاَءُه ن Ò Òf با الرِّ م وحرَّ الَبْيَع ا7ُ وأحلَّ
/@٢٧٥ .@٢

ـ أْحَسـُن هـيىَ ã, بالَّ م ÖGوجاِد َسـنَِة Ò¡ ا ْوِعظَِة ÒXوا ِة Ò Ög ß¡با َربَِّک َسبيِل ٕا� اُدُع
/@١٦@.@١٢٥

وأحسن@/ أنسب مصدراً اXوارد هذه ã| الكلمة فكَون

/@١٣٦ . ٢٦ ـ الواِعظ� ِمن َتكُْن Òn أَوَعظَتأم َعَلْينا@ َسواٌء@

َقوماً َتِعظوَن Ò ßn م Ôyِم ٌة اُمَّ قاَلْت وٕاذ م@/// Ô Ôuِحيتا م ßzتأت ٕاذ بِت السَّ ã| َيعدون ٕاذ
/@١٦٤ . ٧ ـ م Ôw ُمَعذِّ أو ُمْهِلُكُهم ا7ُ

أ<حوال@/ بتناسب مفيدة وتنبzات بتذّكرات إ<رشاد يراد
إ<قبال حالة وحصول التقوي مورد ã| يؤّثر ا Ø̂ ٕا واGداية إ<رشاد أّن LO@>و
الكتاب أو اXبعوث Ø ãkّالن جانب من اGداية تكون أن ب� فرق و< وا¦ايل@, والتوّجه
ف5 وإ<عـراض@: إ<دبار مورد ã| وأمّا ناصح@, Uلص واعظ من ]وعظـة أو اKXل

كان@/ وجه ّ بأيى التذّكر ينفع

تعا�@: فقال ا�هة@, هذه ٕا� بإ<شارة hالكر القرآن صّدر وقد

للُمتَّق�@/ ُهدًي فيه َريَب 1 الكتاُب ذلَِک

والعقل بالطبع للنفس صيانة حالة حصول اXورد@: هذا ã| التقوي من واXراد
ٕا� وإ<قبال ا¦ايل وIقّق النفسانّية@, القبيحة وأ<عFل ا¡يوانيّة الرذيلة الصفات عن

ا<ط5ق@/ ع� وIصيله ا¡ّق جهة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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وعي ١٦٦

وعي@:

وأوَعْيت َوْعياً@/ أِعيـه العلم ووَعْيُت ء@, ãÏ¾ ØËÈ ع� تدّل كلمة وعي@: ـ مقا
إ<بدال@, باب من عندنا وهو َلبة@وأ<صوات@, Òفا� الَوَعي: وأمّا اُوِعيه@/ الِوعاء ã|@تاَعXا

الغ�@/ وأ<صل
اXتاع وأوعيت وتدّبرته@, حفظته وعد@: باب من َوْعياً ا¡ديث وعيت ـ مصبا
واستوعيته وأوعيته وbعه@أوعية@/ َمع@, ÔN@ أيى ء, ãÏ¿ال ما@يوَعي@فيه والِوعاء: الِوعاء@/ ã|

كّله@/ ء ãÏ¿ال أخذ وهو إ<ستيعاب ã| لغة

ٕاذا العـظُم ووَعي وLوه@/ حديثاً حِفظ أيى َوْعياً@, يعيى وَعي ـ ٢٧٢.٢ ع�الع� ال½ÍÛاخ والواعية@: لغتان@/ إ<عاء@, ã|و الِوعاء ã| شيئاً وأوعيت /@Ì Ö»َك بعد �Sا
وخـطيب آَوي@, وبَنات الك5ب أصوات من والَوعَوَعة@: فع5ً@/ منه أdع nو اXّيت@,
الَوعـواع واXصدر ِمهذار@, أيى قبيح له نعت َوْعواع@: ورجل حَسن@/ له نعت َوْعَوٌع@:

الواو@/ ع� Ì»للك كراهية ع�ِوعواع Ì»يك@>
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| Pعله ء ãÏ¾ Jفظ بأن احتواء@, مع حفظ هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
معنويّاً@/ أو كان ماّديّاً كالظرف@/ واستي5ئه آخر ء ãÏ¾ ضمن

Tّل@/ ã| اXتاع وحفظ مستقّراً@/ القلب ã| وجعله العلم حفظ مصاديقه@: ومن
الِوعاء@/ ã| اXال وحفظ ا¡افظة@, ã|ا¡ديث وحفظ

أ<صل آثار fن وا��@: وإ<ستيعاب@, وا�مع@, والتدّبر@, ,@ ØËÉال ـ oمفاه وأمّا
ا¢تلفة@/ موارده ã| ولوازمه
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١٦٧ وعي

أ<صوات@/ حكاية باب fن والَوعواع@: الَوْعوعة وأمّا
ِكْدنا كذلَک أخيـِه ِوعاِء ِمن hْسـتَخَرَجها Ø Ôj أخيـِه ِوعاء َقبَل م ß ßxبأوِعَيـ@ فبَدأ

/@٧٦ . ١٢ ـ ِليوسَف

Ø(ح ء ãÏ¿لل ظرفاً يكون Xا ÓÊºٕا جعل مصـدر أ<صل ã| الِوعاء أّن والظاهر
أوعية@/ وا�مع فيه@, Jفظ

ـ واِعـيَة اُذٌُن ا Òzوتَِع َتذكرةً َلكُم ِلَنْجَعَلها ا"ارية@ ã| لنا@كُم Ò Òa اXاُء َطغا ا Ø ÒX ٕانّا
/@١٢ .@٦٩

ã| استعFله وغلب اXوافق@, ãÏÈالرا اXطّلع ]ع� ُنب Ôكا� صفة اُ<ُذن أّن سبق
ء ãÏ¿لل ]ع�ا¡افظ والواعية@صفة وإ<ط5ّع@/ السمع حاّسة ا¢صوصة@وهيى ا�ارحة

كالظرف@/ عليه مستولياً يكون Mيث
وحافظاً مُدِركاً إ<ط5ّع@وكونه النفس@بلحاظ وهو , Ø ãæالروحا اُ<ذن هنا واXراد
النجاة Øj للمخالف�@, ه5ك ووقوع اXاء ã| الطغيان من اXستفادة للتذّكرات وضابطاً

للمؤمن�@/
/@١٨ . ٧٠ ـ فأْوَعي ع Òbو Ú�وتََو َمنأدبَر َتدعو َوي للشَّ نَّزاعًة َلظَي ا Úuٕا @كَّ+

/@٢٣ . ٨٤ ُيوعونـ ]ا أْعلَُم وا7ُ بوَن ُيكَذِّ َكَفروا@ الَّذين َبل

إ<فـعال وهيى الصـيغة ã| وي5حظ وحفاظ@, وعاء ã| ء ãÏ¿ال جعل إ<يعاء@:
الفاعل@/ من الصدور جهة ٕا� النظر

وِوعاء ِحفاظ ã| جعله Øj بالدنيا يتعلّق وما اXال bع اُ<و�@: ا<�ية ã| ف�اد
جريان خ5ف ع� منه@: روحانيّة نتيجة نتيجة وأخذ ٕاستفادة دون من كذلک وٕابقاؤه
وليست ا<�خرة@, ٕا�ا¡ياة wا مقّدمة@وَمزرعة@ووسيلة@يتوّسل الدنيا ا¡ياة فٕاّن ا¡ياة@,
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وفد ١٦٨

/@oعظ خ«Ìان وهذا ومقصودة@, مطلوبة نف«Îا ã|
Nعلون@من@برنا¶@الكفر@والتكذيب يراد@ٕاحاطته@وعلمه@تعا�@]ا الثانية: @ا<�ية ã|و
اُمورهم من ء ãÏ¾ æأد عليه LO > تعا� ا� أّن مع Ìºائرهم@, ã| وخفاء حفاظ ã|
ال«Êوات ã| ء ãÏ¾ و<يعجزه وكيف@يشاء, شاء ]ا القادر وهو نيّاtم, وتداب�هم@وسوء

اُ<مور@/ أزمّة وبيده وأ<رض@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وفد@:

يِفدون@/ القوم الواِفد@: منه وطلوع@, ٕا¾Ìاف ع� يدّل صحيح أصل وفد@: ـ مقا
َعظFِن Yا والواِفـداِن@: إ<Ìºاع@/ وإ<يفـاد@: سائرها@/ يَسـبق ما إ<بل@: من والواِفد

أ¾Ìف@/ وأوَفد@: ضغ@/ ÒXا عند اòّدين من ناِشزان
ع� Nمع وقد واِفد@, فهو ُوفوداً@, وعد باب من َوفْداً القوم ع� وفَد ـ مصبا

ا�@/ َوفْد ا¡اّج ومنه وَوْفد@/ وُوفَّد ُوفّاد
أو فتح ã| ملِک ٕا� قوم عن يَِفد الّذيى وهو واِفد@, الَوفْد واِحد ـ ٨٠.٨ الع�
Ìب Ù»ال سائر ما@سبق وغ�ها@: والقَطا إ<بل من والواِفد أوَفدوه@/ والقوُم أمر@/ قضّية@أو

أ¾Ìَفْت@/ ا�بال@: فوق أ<وعاُل وتوفَّدت وُوروده@/ انه Ò�َط ã|
عليه وفَد ِسيده@: ابن أم�@/ أو مَلِک ٕا� خرج ٕاذا ِوفادًة@: يَِفد ف5ن وفََد ـ لسا
واِفد@/ فهو قَِدم@, وإ<عاء�@: �@كالِوعاء ع�البدل وإفادًة وِوفادًة وُوفوداً َوفداً يِفد وٕاليه
وقد واِفـد@/ فجمع الُوفود وأمّا bع@/ وقيل bـع@, Ëºفٕا والَوفد والُوفود@, الَوفْد وهم

ف@/ ÒÌ¾أ ٕاذا ٕايفاداً@, ف5ن وأوفَد فوَقه@/ أ<م�الّذيى ٕا� أ<م� وَوفّده ٕاليه أوفَده
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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١٦٩ وفد

والتحقيق@:

الوافدون القوم مصاديقه@: ومن وورود@/ قدوم هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
مضغ عند اòّدين من الناشز واXرتفع س�ها@, ã| والط� إ<بل من والسابق ٕا�مَِلک@,

الطعام@/

أ<صل خواّص fن وإ<ستباق@: والطلوع وإ<Ìºاع إ<¾Ìاف ـ oمفاه وأمّا
ولوازمه@/

ـ ِوْرداً Úsَجَهـ ٕا� الُمْجـِرميَن وَنسوُق َوْفداً ـِن ×a الرَّ ٕا� Ò�ـِق تَّ ÔX ا ÔÌ Ô¿ Ö ÒL يَوَم
/@١٩@.@٨٥

قريب اXفهوم وهذا وورود@, قدوم هو والَوفد@: وbع@/ وسوق بعث هو :@Ì¿Ò¡فع�ا اXتأّخرة@/ ا�هة ٕا� الوفد ã|و أ<ّولّية@/ جهة ٕا� Ì¿¡ا ã| والنظر ,@Ì¿¡ا من
ما عنه ينوُب وقد أ<لفّية@: ã| Fك ,@Ì¿¡ا من مطلقاً مفعوً< الوفد يكون أن يصّح هذا

َدّل@/ عليه

]ناسـبة الوافدين ا�Fعة مورد ã| يسـتعمل وقد مصـدر@, أ<صل ã| فالَوفد
و< وأنسب@, أو� الكرZة ا<�ية ã| مصدراً كونه ولكّن والورود@, القدوم مفهوم مطلق

ا�معّية@/ بصورة الرaن ٕا� وورودهم ا�Fعة قدوم ã| خصوصيّة

صيانة عن عبارة هو الّذيى التقوي بتناسب ب�أ<Êºء@: من الرaن Ëºٕا وا¡¿Ìوِذ@كر الرaة@, نزول اقتضاء يوجب وهذا الكدورات@وا¤ّرمات@, عن النفس@وحفظه
الرaن@/ ٕا� والوفد

والوقوع أ<ّول ã| الصدور جهة ٕا� النظر Fzف ي5حظ والتوفيد@: إ<يفاد وأمّا
ع�شخص@, ووارداً جعله@وافداً فيقال@أوفده@أيى متعّدي�@/ Fuٕا�كو مضافاً , ãæالثا ã|
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وفر ١٧٠

وّفده@/ وكذلک
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وفر@:

ا�@/ ووَفره َموفور@, وهو يِفُر ُء ãÏ¿ال وَفر و[ام@/ ع�كWة تدّل كلمة وفر@: ـ مقا
يُنقص n زادة ÒXا والَوْفراء: منه@/ الَوْفِر واشتقاق@ٕاËºاXاِل ّمة@/ Ôا� دون ْعر: الشَّ ومنه@َوفْرة

ء@/ ãÏ¾ أدZها من
باب من َوْفراً ووفرته وكمل@/ Øk ُوفوراً@: وعد باب من َيِفر ُء ãÏ¿ال وَفر ـ مصبا
أِفره الِعرض ووفرت فارق@/ واXصدر يتعّدي@, و< يتعّدي وأ@كملته@, أ[مته أيضاً@: وعد
ٕاذا توف�اً@, طعامَه له وّفرُت زيد@: أبو قال مبالغة@/ ووّفرته ووقيُته@/ ُصنته أيضاً@: َوْفراً
أعطيته توف�اً@: حقّه عليه ووّفرت ٕاليه@/ ته ØYفÍ¼ ع�@كذا@: وَتوّفر أ[مته@وn@تنقصه@/

استوفاه@/ أيى فاستوفره@, ا�ميع@,
َمـوفور@/ وهو ء@, ãÏ¾ منه يَنقُص n الّذيى الكث� اXال الَوْفر@: ـ ٢٨٠.٨ الع�
عر@: الشَّ من والَوفْرة توف�اً@/ وّفرناه واXستعمل وُوفوراً@/ ِفَرًة َوفرناه وقد التاّم@/ والواِفر@:

اُ<ذن�@/ بلغ ما
ِعـرضه ووَفـره ُوفور@/ وا�مع الواسع@/ الكث� واXتاع@: اXال من الَوفر ـ لسا

ينقصه@/ n طيّباً كث�اً له أبقاه كأ@نّه يشِتمه n له@: ووفَّره
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بكلمة بالفارسـيّة عنه Ø�ويع كWة@, ã| سـعة هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
/@�æفراوا�
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١٧١ وفض

ٕاذا اهBم@/ ã|و كFل@, ã|و [امّية@, ã|و bع@, ã|و كWة@, ã| سعة مصاديقه@: ومن
القيدان@/ فzا لوحظ

/@١٣ . ١٧ ـ َموفوراً َجزاًء َجزاؤكُم Úsَجه فٕاّن م Ôyِم َتِبَعَک ْن Ò Òf اذَهْب قاَل

اXضّيق@/ ا¤دود القليل ا�زاء قبال ã| وهذا واسع@/ كث� Pزاء زي ÔN أيى

يـبعد برناVه@: ã| ØÍ¼وأ والشيطان ّ الغيى سـبيل اتّبع ٕاذا إ<نسان أّن LO@>و
الفيوضات ال5ّهوت@وعن عن@أنوار Tجوباً ويكون ا¡ّق@والنور, عن@¼Íاط بالتدريج
واXضيقة الض5ل مورد ã| واقعاً حينئذ فيكون والف5ح@, والرaة السعادة الربّانيّة@وعن
من بوجـه وف5ح وSـاة Hلّص له وليس الشـديد@, والعـذاب والظلمة وا¤روميّـة

الوجوه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وفض@:

وجـاء ع@/ ÒÌºأ ٕايفاضاً@: أوفَض ـ اُ<و� متباينة@/ كلFت ث5ث وفض@: ـ مقا
ـ والثالثة الناس@/ من الِفَرق أ<وفاض@: ـ والثانية َعَجلة@/ أيى وأوفاض@, َوفَض ع�

ِوفاض@/ وbعها الِكنانة@, الَوْفضة@:
وأوفَض أوفاز@/ مثل ع�عجلة@, أيى ع�أوفاض@, لقيته يقال@: وفض@: ـ صحا

تعا�@: قوله ومنه أÌºع@/ أيى واسَتوَفض@,

يوِفضون@/ ُنُصب ٕا� م Úu@كأ@

عة@/ ßÌ»ُم أيى ِميفاض@, وناقة واسـَتعجَله@/ طرده ٕاذا اسـَتوفضه@, أيضاً@: ويقال
الِفَرق وأ<وفاض: وا�مع@ِوفاض@/ َخَشب@, فzا ليس من@أَدم كا�عبة ء ãÏ¾ والَوْفضة@:

/@ × Ø(ش قبائل من وأ<خ5ط الناس@, من

www.attaweel.com



وفض ١٧٢

,ËÒÈَوَفض@وَو وأ<وفاض@وأ<وضام@واحدها َحي@/ الرَّ ِثفال وقاية َوْفض@: ـ لسا
ِبسـاطاً@/ له بسطَت ٕاذا وأوضمُت@, لف5ن وأوفضُت الّلحـم@/ عليه يُقطـع الّذيى وهو

أÌºَعْت@/ إ<بل@: ووفَضت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصـاديقه@: ومن انبساط@/ ã| Ìºيع جريان هو اXاّدة@: ã| الواحـد أ<صل أّن
َسْبح@, مع @مشzا ã|@عتÌºأ والناقة@ٕاذا لغ�ه@, حركة@لنفسه@أو جريان@أو ã|@إ<ستعجال

ٕاضطراب@/ غ� من ا�ريان ã| ال«Ìعة وهو
الَبْسـط@, ومطلق والِكنانة@, َرَحًي@, أو للحم والبساط العجلة@, ـ oمفاه وأمّا
أو ا<Ìºاع وبـ� بيyا Dف بتناسـب Vازيّـة ãæعاf والطرد@: الناس@, من وأ<خ5ط

ا<نبساط@/

وقلّة ]ع�العجلة الوفز فٕاّن الوفز@, ماّدة من اُخذ ا Ø̂ ٕا مع�العجلة أّن والظاهر
إ<ستقرار@/

ِمَن ُرجون ÒO يَوَم يوَعدون@, الَّذيى َيوَمهم ُي+قوا Ø,َح وَيلَعبوا وضوا ÒOَفَذْرهم
/@٤٣ . ٧٠ ـ يوِفضون ُنُصٍب ٕا� م Ô Úu@كأ@ Ìاعاً@ ßº ا1ٔجداِث

والنُُّصب ع�ا¡الّية@, ومنصوب Ìºيع@, bع Ìاع Ù»وال القبور@/ ]ع� أ<جداث
تثبيت وهو بالنَّصب متِّصفاً يكون ما ]ع� و¾Ìيف@: كصعب والنَّصيب النَّْصب bع
الوصول ã| ٕاليه أو به ل5ٕهتداء ع5مة ُينصب ما واXراد ورفعه@, بٕاقامته Tّل ã| ء ãÏ¾

والدفن@/ وإ<خفاء �الس ã| حقيقة والق�@: وهدفه@/ مقصده ٕا�
إ<نسان نفس كذلک ال�اب@: Iت ÒL ÔOو Ò�ويُس يُدفن إ<نسان بدن أّن Fوك
Çwذه وTجوباً الع5ئق بتلک Tدوداً فيص� النفسانّية@, وا¦اي5ت القيود Iت Ò�يُس
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١٧٣ وفض

wا@/ ومستوراً القيود
باòـروج يؤَمـروا أن ح� ٕا� hوتسـتد Tتب وا¤بوسـيّة ا¤ـدوديّة وهذه

اXعاد@/ ٕا� وا¡ركة م Øwر لِقاء ٕا� والتوّجه وإ<نط5ق
تعا�@: قال Fك اXتعال@, ا� ٕا� العود هو أ<صيل ي ÒxنXوا اXقصد فٕاّن

/@١١ . ٣٠ ـ تُْرَجعون ٕالَيِه Ú Ôj ُيعيُده Ú Ôj ْلَق Òò ا َيْبدُء@ ا7ُ

قبلها@: وما الكرZة ا<�ية وظاهر
م@/ Ôyِم َخاً@ ل ُنَبدِّ أن Ò*َع

بعدها@: وما

ة@/ ِذلَّ َترَهقُهم @أبصاُرُهم عاً ُخشَّ

اòارجـيّة الظلFنيّة الدنيـويّة والقيـود اXاّديّة التعلّقات من اòروج اXراد أّن
ا<�خرة@, ٕا� الدنيا ا¡ياة عن وإ<نتقال باXوت يتحقّق ا Ø̂ ٕا اòروج وهذا والنفسانّية@,
منxي له وتتحّصل النفس@, ã| آثارها Tوتب ا¡ا@كمة@, اXاّديّة الع5ئق هذه عن فينقطع
حياة ٕا� الوصول Øويتم� ا<�خرة@, nعا ٕا� قهراً س�ه ويري والذّلة@, اòشوع وع�حالة ٕادرا@كه Mسـب كّل النفس@, ٕانبساط ٕادامة ã| وسـعة Ø ãæروحا وعيش منطلقة
الوصـول Øيتم� الّذيى اXقصود@, اGدف ذلک جانب ٕا� Ìºيعاً فيس� حاله@, اقتضاء
ه حـدِّ عن التجاوز يسـتطيع > Mيث وTـدودّيته@, وضـعفه قصـوره يشاهد Øj ٕاليه@,

ا�هد@/ كّل جّد وٕان اXكتسبة@, مرتبته عن ãوالتعا� ال�فّع و< اXوجود@,
اXستمّر@, mالدا إ<بت5ء وكFل ا¡قارة وuاية الذلّة غاية نفسه ã| يري وهنالک

وانط5قاً@/ وSاًة Hلّصاً لنفسه يظّن ف5
ّس Ò ÔJ و< النار@, فوق عذاب وهذا ويأساً@, ح«Ìة نفسـه ã| يشاهد وحينئٍذ
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وفق ١٧٤

وا¡«Ìة@/ اليأس به أحاط ٕاذا oا�ح وحرارة النار عذاب
َتنا ÒÌ Ö»َح يا قالوا َبْغتًة الّساَعُة م Ôtجاَء ٕاذا Ø,َح ا7ِ بِلقاِء بوا كذَّ الَّذيَن ÒÌ ß»َخ َقد

/@٣١ . ٦ ـ فzا ْطنا@ َفرَّ ما Ò*َع

فٕاّن اXـوت@, ٕادراك وهو اXذكور@, اXعـ� ã| ´Í½كالت الكرZة ا<�يـة وصدر
قوله@:

يوَمهم@/ ُي+قوا Ø,َح وَيلَعبوا وضوا ÒO َفَذْرُهم

من Oرجون يوم اليوم@, لقاء ٕا� يسـتمّران ا Ø̂ ٕا واللَّعب وض Òòا أّن ع� يدّل
والنشور@/ البعث ع�يوم ا<�ية تنطبق ف5 أ<جداث@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وفق@:

واتّـفق اXوافـقة@/ الَوْفـق@: منه الشـيئ�@, م5َُءمة ع� تدّل كلمة وفق@: ـ مقا
/@ Ö�َمتواِفق اجتمعا F Øu@كأ صادقتُه ف5ناً@: ووافقُت وت5ََءما@/ تقاربا الشيئاِن@:

موافقة ووافقه التوفيق@/ من َيِفق@, أمره وَوِفق سّدده@/ توفيقاً@: ا� وفّقه ـ مصبا

أيى عياله@, ِوفُق وكسبُه أصلحت@/ بيyم@: ووفقُت ٕاتّفاقاً@/ واتّفقوا القوُم وتَوافَق وِوفاقاً@,
كفايxم@/ مقدار

َوْفق@, فهو واحد@, تَيـفاق ع� متَِّفق متِّسق ء ãÏ¾ كلُّ الَوْفق@: ـ ٢٢٥.٥ الع�
أيى كذا@, مَوضع ã| ف5ناً وافقت تقول@: وإ<ّتفاق@, اXصـاَدفة مع� ã| اXوافَقـة ومنه
Ø(ح عبد يتوفّق > وتقول@: معاً@/ عليه اتّفقنا أيى كذا@, ع�أمر ف5ناً ووافقُت صادفته@/

وفاق@/ ع� أمرنا من وكنّا رشيد@/ مَوفَّق فهو ا�@, يوفِّقه
تابعته@, قولک أّن وافقته@: وقولک زيداً@, تابعت ب�قولک الفرق ـ ٢٤٥ الفروق
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١٧٥ وفق

من ء ãÏ¾ ã| معاً Bاتّفق gا أ نّ يفيد ووافقته فيه@, به اقتديت ء ãÏ¾ منه تقّدم قد أ@نّه يفيد
ومن أصحابه@/ به يريد تابعه@: ومَن :@ ãأبو@ع� وقال توفيقاً@/ التوفيق يى Ød ومنه أ<شياء@,
لنظ�ه@, تابع ٕانّه يقال > والنظ�@: أصحابه@/ ِمن يكن n وٕان بقوله قال مَن يريد وافقه@:

النظ�النظ�@/ يوافق أن وNوز اXتبوع@/ دون التابع ٔ<ّن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهـو أ<فعال@, أو أ<فكار جهة من Wاثلة هو اXاّدة@: ã| الواحـد أ<صل أّن
جهة من Wاثلة فيه ي5حظ و< الذوات@, ب� تَساٍو هو ا¦اثل أّن كم ا5òف@/ يقابل

وأ<عFل@/ أ<فكار
وإ<تّسـاق وإ<ص5ح واXصادفة واXصادقة واXقاربة ا5Xءمة ـ oمفاه وأمّا

/@ ãæعاXا هذه ي5زم اXوافقة حصول فٕاّن ولوازمه@, أ<صل آثار fن والتسديد@:
من اFXثلة ã| استمرار حصول ع� تدّل والصيغة كاXواَفقة@, مصدر والِوفاق

اòصوصيّات@/ وسائر وأ<فكار أ<عFل جهة
Ìاباً Ò¾1َو بَْرداً@ فzا@ 1@َيذوقوَن أْحقاباً فzا Ò�1ِبثـ ///@ ِمْرصاداً كاَنت @ Ò Úsَجه ٕانَّ

/@٢٦ . ٧٨ ـ ِوفاقاً َجزاًء وَغّساقاً@ @ ÓD Òa ٕا1ّ

تعا�@: قوله ã| الطغيان

مآباً@/ Ò�للطّاغ

عن وQاوزوا اسـتك�وا الّذين ويراد التجاوز@, مع ا¡ّد عن ا<رتفاع ]عـ�
وأضّلوا@/ وضلّوا وإ<عتدال الطاعة عن وخرجوا وظائفهم حدود

وفضله@, رaته عن Tروماً نفسه جعل فقد ا�ليل@: ربِّه @قبال ã| العبد طغي فٕاذا
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وفق ١٧٦

Tيط ã| نفسه فأخلد والف5ح@, الص5ح مقام عن واLرف الرشد@, سبيل عن وضّل
ا�زاء هو وهذا ع�ا<�خرة@, الدنيا ا¡ياة وآَثَر ا�ّنة@, ِنعم عن وأبعده والنار@, العذاب

ٔ<عGFم@/ اXواِفق
لوحظت قد اXوافقة وأّن واXبالغة@, التأ@كيد ٕا� ٕاشارة اXصدر@: بصيغة والتعب�
مفعول@/ أو ٕا�فاعل نسبة أو صدور ٕا�جهة نظر دون من ,@ هيى حيث ومن نف«Îا ã|

/@٣٥ . ٤ بَيFyـ ا7ُ ُيوفِّق أهِله@/// ِمن اً Ògَح فاْبَعثوا F Ôyبي ِشقاَق Ôrِخْف وٕان

ـ وتوفيقاً@ حساناً ٕا ٕا1ّ ٕانأَرْدنا@ با7ِ ِلفوَن ÒJ َعْنـَک@/// وَن َيُصدُّ Ò�ناِفقـ ÔX ا رأيَت
/@٦٢ . ٤

ـ بـا7@ ٕا1ّ ã%تَوفي وما اْسـَتطعُت ما ا1ٕص+َح ٕا1ّ ريُد اُ ٕان ُشـَعْيب@/// يا قالوا
/@٨٨ . ١١

والتقارب إ<لتيام Jصل Ø(ح خر@, �> مُوافقاً ء ãÏ¾ أو شخص جعل التوفيق@:
والتباعد@/ والتخالف التنافر ويرتفع ,@Fyبي

واXؤمنـ� اXنافقـ� ب� Dف واXوافقة إ<لتـيام Iصيل يراد الثانية@: ا<�ية ãLٕا�ف وم5َءمxم تقري}م ٕاNاد �ص� Ø ãkّالن شعيب يريد الثالثة@: ã|و �ص�@/ ا� برسول
ويكونوا أمرهم@, ويتّسق حاGم@, يصلح Ø(ح وأنبـيائه@, وعباده وأحكامه ودينه ا�
الزوج�@, ب� Dف وا¤بّة والتقارب الت5ؤم ٕاNاد اُ<و�@: ا<�ية ã|و وحّق@/ صدق ع�

وعم5ً@/ فكراً وتوافق تفاهم ع� ويعيشا ,@Fyع وا5òف الشقاق يرتفع Ø(ح
ع�خصوصيّة والصفات الذات تقدير ٕا� ومرجعه :@ Ø ãتكوي� ٕامّا التوفيق ٕاّن Øj
وتـقارب [ايل وGا الصا¡ة@, وأ<عFل الروحانيّة والصفات الصحيحة العقائد m5ت

ال5ّهوتّية@/ ا¡قائق ٕا�
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١٧٧ و|

/@٢٠ . ٨٣ ـ بون قرَّ ÔXا ¿Îُده يَ َمرقوٌم ِكتاٌب ِعلِّّيوَن@ ما أدراَك وما

من جهة ّ أيى ã| ا¡ّق هو ما ٕا� واGداية ا<رشاد ٕا� ومرجعه :@ ّ ت¿Ìيعيى وٕامّا
ُكتب@: بٕانزال أو ُرُسل ببعث أو رaانيّة ٕالقاءات بوسيلة وأ<خ5ق@, وأ<عFل أ<فكار
/@٢ . ٦٢ ـ َة Òg ß¡وا الِكتاَب وُيَعلِّمُهم zم ويَُز@كِّ آياِتِه zم َعلَ َيتلو م Ô Öyِم َرسو1ً

وب5 ]با¾Ìة ٕامّا اXتعال@, ا� جانب من يتحقّق ا Ø̂ ٕا فالتوفيق صورة@: ّ وع�أيى
الكتب@/ وٕانزال أ<نبياء بعث ã| Fك بواسطة أو إ<لقاء@/ ã| أو اòلق ã| Fك واسطة@,

ã| Fك اXتعال@, ا� ٕا� الناس من اءي Ò�Xا الظاهر التوفيق نسب قد هذا وع�
والثالثة@: اُ<و� ا<�ية

با7@/ ٕا1ّ ã%تَوفي وما ,@F Ôyبَي ا7ُ يَُوفِّق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

و|@:
ال¿Ìط@/ وٕا@كFل العهد ٕا[ام الوفاء@: منه وٕا@كFل@, ع�ٕا[ام تدّل كلمة و|@: ـ مقا
ء ãÏ¿ال وتوّفيُت وافياً@/ ٕايّاه قضيتَه ٕاذا ء@, ãÏ¿ال أوفيتُک ويقولون@: /@ Ø ã|َو فهو أو|@, :@ Ò|وو
ا�@/ تَوفّاه للمّيت@: يقال@: ومنه شيئاً@/ منه تَ�ك n Ø(ح كّله@, أخذتَه ٕاذا واستوفيته@,

أوفياء@/ وا�مع ,@ Ø ã|َو والفاعل َوفاًء@, به ã|أ والوعد بالعهد وفيت و|@: ـ مصبا
يتعّدي ّ الرباعيى فجعل إ<يفـاء@, أحسَن نذَره Ò|أو أبو@زيد@: قال ٕايفـاء@/ به ع�وأوفيُت Ò|وأو /@ Ø|وَو قال ]ا Ò|وأو ٕايّاه@, ووفّيته حقَّه أوفيته أيضاً@: Ø ãèالفارا وقال بنفسه@/
ٕاذا بنفسه@: ء ãÏ¿ال و| وقد اXوت@/ والوفاة@: أماته@/ ا�@: وتَوفّاه عليه@/ ف ÒÌ¾أ ء@: ãÏ¿ال

واٍف@/ فهو ,@ Øk
فقد الgال [ام بلغ ء ãÏ¾ وكّل واٍف@, فهو ا�ناح@, ريُش Ò|و ـ ٤٠٩.٨ الع�
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و| ١٧٨

:@ Ø ã|و ورجل واٍف@, وكيٌل مثقاً<@, يِزن درهم أ@نّه ãيع� واٍف@, درهم ويقال@: /@ Økو Ò|و
ٕانساناً ã|تُوا أن واXوافاة@: فوَقها@/ أ¾Ìف ٕاذا أ<رض@, من ف ÒÌ Ò¾ ع� Ò|وأو َوفاء@/ ذو

ف5ن@/ ã Ø|وتُُو نيَّة@/ ÒXا والوفاة@: أجره@, ووفّيته حقَّه@, أوفيته وتقول@: اXيعاد@/ ã|
ُوفيّاً ُء ãÏ¿ال Ò|وَو /@ Óع�[ وأو|@, بعهده@, Ò|و يقال@: الَغدر@, ضّد الَوفاء@: ـ صحا

وافيّاً@/ حقّه أعطاه وَوفّاه@: حقّه وأوفاه /@ ÔWوك Úk ُفعول@: ع�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بالتكوين التعّهد كان سواء بالتعّهد العمل ٕا[ام هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
/@ Ø ã|العر با�عل أو بالت¿Ìيع أو

وغ�ها@/ وإ<@كFل إ<[ام وب�مواد بيyا الفرق يظهر وwذا
أو با¡رف ويتعّدي بالتعّهد@, العمل حصول [اميّة ]ع� <زم اXاّدة من وا£ّرد
ويستعمل ووفَّيه@/ نذَره Ò|وأو بعهده Ò|وو واٍف@, درهم فيقال@: بالتضعيف@, أو باGمزة
ã| وي5حظ به@/ ووّفيت به أوفيت فيقال@: للتأ@كيد@, الباء حرف مع أ<لف أو التضعيف

الوقوع@/ جهة التفعيل ã|و الصدور@/ جهة إ<فعال
النذر@, وقضاء الوعد@, وٕا[ام ال¿Ìط@, وٕا@كFل وٕا@كFله@, العهد ٕا[ام مصاديقه@: ومن
حّقـه@/ هو ع�ما ء ãÏ¾ ع� إ<¾Ìاف oوتتم أ<جر@, وتgيل اXعهود@, ا¡ق وٕاجراء
الكيل@/ ã| أو الدرهم ã| وا¦اميّة نفسه@, تأديب ã|بN ما ورعاية التوّجه oوتتم

:@ ã| Fك ,@ ّ الت¿Ìيعيى بالتعّهد فالوفاء
/@٤٠ . ٢ ـ فاْرَهبوِن َ وٕايّايى بَعهدكُم اُوِف بَعْهديى وأوُفوا@

/@٢٠ . ١٣ ـ ـيثاق ßXا و1@ينُقضوَن ا7ِ بَعْهِد ُيوفوَن الَّذيَن
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١٧٩ و|

/@٥٧ . ٣ ـ اُجوَرُهم zم فيَُوفِّ اِت ß¡وَعِملوا الّصا آَمنوا الَّذيَن وأّما

/@٧٠ . ٣٩ ـ َعِمَلْت ما نَْفٍس ُكلُّ َيْت َوُوفِّ

منظور مقصد ٕا� ل5ٕيصال Øب�ÇXا وال�نا¶ واضح طريق ٕانشاء هو الت¿Ìيع@:
قبال ã| ÓDوتسل تعّهداً فيكون الطريق@, يرتبطwذا ما ّ الت¿Ìيعيى والتعّهد باط5ً@/ أو حقّاً

وجزاًء@/ الطرف�عم5ً من التوفية فيلحقه ,@ ّ إ<G×يى والدين ال�نا¶
ع�الوقوع@/ لد<لxا التفعيل بصيغة للعبد ا�زاء مقام ã| Ø�ويع

:@ ã| Fك ,@ Ø ã|العر بالتعّهد والوفاء
/@١ . ٥ ـ بالُعقود أوُفوا آَمنوا الَّذيَن ا Ûv أ يا

/@٨٥ . ١١ ـ بالِقسط واñßXاَن ْكياَل ßX ا أوُفوا قوِم ويا

العرف ٕا� مسـتند اòصوصيّات جهة من واñXان والكيل العقـد تعي� فٕاّن
<زم العـرفيّة باُ<مور والتعّهد البلدان@/ باخت5ف Hتلف خصوصيّاtا فٕاّن اXوجود@,

معروف@/ تعّهد ّ بأيى الوفاء بلزوم حكم الشارع فٕاّن و¾Ìعاً@/ عرفاً wا الوفاء
:@ ã| Fك التعّهد@, ]طلق والوفاء

/@٣٤ . ١٧ ـ َمْسؤو1ً كاَن الَعْهَد ٕانَّ بالَعْهِد وأوُفوا
/@٧٦ . ٣ ـ تَّق� ÔXا بُّ ÔJ ا7َ فٕانَّ % واتَّ بَعهدِه Ò|َمنأو Ò* بَ

. ٢ ـ عاَهُدوا ٕاذا بَعهِدِهم وُفوَن ÔXوا ةَ @كوى وآçالزَّ لوةَ الصَّ وأقاَم ///@ Ú ß6ال ولكنَّ
/@١٧٧

كان ٕاذا@ للناس أو لل¿Ìع أو � التعّهـد ã| كان سـواء <زم@, بالعهـد فالوفاء
معروف@/ بأمر التعّهد كان ٕاذا ,@ Ø ã|وعر Ø ãوعق� ّ و¾Ìعيى ّ ٕاG×يى ولزومه معروفاً@,

تعا�@: ا� يقول ما بالعهد@, الوفاء وجوب ã| ãLويك
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و| ١٨٠

/@١١١ . ٩ ـ ا7 ِمن بَعهده Ò|وَمنأو

التعّهد@/ مطلق قبال ã| والعصيان التخلّف ع�قبح ا¢الفة ]فهوم فيدّل
:@ ã| Fك ,@ Ø ãالتكوي� بالعهد والوفاء

/@٧٠ . ١٦ ـ الُعُمر ٕا�أْرذَِل ُيردُّ َمن وِمنكُم ا@كُم َيتََوّف @ Ø Ôj َخَلقكُم وا7ُ

/@٤٢ . ٣٩ ـ َموtا Ò�ح ا1ٔنُفَس Ø|َيتََو ا7ُ

بالقول@/ أو بالتكوين ٕامّا وهو أمر@, أو شخص قبال ã| خاّص الðام هو والعهد
fع�التعّهد@, كذلک@, أيضاً@ ã Ø|التو أّن Fك وإ<ختيار@, ع�اXطاوعة ويدّل تفّعل والتعّهد

واختياره@/ الوفاء ]ع�انتخاب ã Ø|والتو وانتخابه@/ العهد اختيار
اُ<مور من وإ<نxاء@ٕا�اXوت العمر ا¡ياة@ومقدار ٕادامة اòلق@وتقدير كان وØXا
وإ<لðام بالتعّهد والعمل الوفاء اختيار اXورد@, هذا ã| ã Ø|التو مع� فيكون التكوينّية@:
بالتعّهد العمل ٕا[ام وهو الوفاء فيخـتار أ<جل@, هذا ٕا� وإ<نxاء ا¡ياة هذه بٕادامة

/@ Ø ãالتكوي�
ٕادامة ã| يكون وما wا يتعلّق وما آثارها من يكون ما التكوينّية@: اُ<مور ومن
ٕادامـة ã| أ<عFل وجزاء والعقاب والثواب ا<�خرة nوعـوا اXاّدة وراء ما من اòلقة
بعضاً فتشمل وظائفهم@, وتبي� اُمورهم وتقدير للخلق وال¿Ìع وتعي�ال�نا¶ ا¡ياة

الت¿Ìيعّية@/ من
/@١٥ . ١١ ـ فzا م Ô ÒGFمأْع ß Özٕال نَُوفِّ ا Òx وِزينَ نيا الدُّ ياةَ Ò¡ ا ُيريُد كاَن َمن

/@٦٠ . ٦ ـ ار Úyبال Ôrَجَرْح ما وَيْعلَُم باللَّْيِل ا@كُم َيتََوّف الَّذيى وهَو

بالتعّهد العمل اختـيار وهكذا با�ـزاء@, وتوفيxا الدنيـويّة أ<عFل ٕا[ام فٕاّن
التكوين@/ لوازم من الليل@: نوم ã| والتقدير
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/@٦١ . ٦ ـ طون يُفرِّ 1 وُهم ُسُلنا ُر تََوفَّته اXوُت أحَد@كُم جاَء ٕاذا Ø,َح

/@٩٧ . ٤ ـ Ôrُكن Òoِف قالوا Îم ß»أنُف ظاXيى +ئكُة ÒX ا تََوّفاُهم الَّذيَن ٕانَّ

/@٣٢ . ١٦ ـ َعَليكُم َس+ٌم َيقولوَن Ò�َطيِّب +ئكُة ÒX ا َتتََوّفاُهم الَّذيَن

/@١١ . ٣٢ ـ تُْرَجُعون َربِّكُم ٕا� @ Ú Ôj ِبكُم ُو@كَِّل الَّذيى وت ÒXا َملَُک ا@كُم َيتََوّف ُقل

ما اتَّبُعوا م Ô Úu بأ ذلَک وأدباَرُهم ُوجوَهُهم بوَن ßÍÉ يَ +ئكة ÒXا م Ôx تَوفَّ ٕاذا َفَكيَف
/@٢٧ . ٤٧ ـ ا7َ أْسَخَط

ه� ØKمـ اXاّدة@, وراء ا ØW خلقوا م Øuوٕا الع�ّية@, من مأخوذة ا5Xئكة ٕاّن سبق
والغّش@/ إ<نكدار وخلوصمن وصفاء روحانيّة وفzم وآثارها@, اXاّدة حدود عن

من خاّصـة لصفة مَظهراً مyا نوع كّل كون Mسـب Uتلفة أنواع وللم5ئكة
فـطرته ÏÉمقت ع� معيّنة بوظيفة نوع كّل يوظّف اللحاظ وÇwذا ا�Fلّية@, الصفات
العـباد@, وحفظ العرش@, وÇaل والتسبيح@, والقيام@, والسجود@, الركوع@, من وذاتـه@,

اXتعال@/ ا� جانب من اXأموريّة أنواع وسائر ,@ الوحيى وٕاب5غ
أ<رواح@: لقبض اXأمورون ومyم

+ئَكة@/ ÒX ا َتتََوّفاُهم

وهذا ومشّيته@, وٕارادته وجّل عّز ا� عظمة قبال ã| فانون ا5Xئكة أّن LO و<
ا¡ّق@/ ومرآة ا�Fل ومَظهر �الصفات ÒV م Øuفٕا التاّم@, وصفائهم ]قتÏÉخلو¼Îم

/@٦ . ٦٦ ـ يُْؤَمرون ما وَيْفَعلوَن أَمَرُهم ما ا7َ 1@َيعُصوَن

القبض UصوصPهة هو ا Ø̂ ٕا ã Ø|التو موضوع ã| ا5Xئكة مأموريّة أّن LO و<
وبتكوينه اXتعال ا� بتقدير واXوت ا¡ياة أّن ]ع� اXوت@, بأصل > الروح@, وأخذ

به@/ اXوظّف�اXأمورين ا5Xئكة ٕا� fفّوض وقبضه@: الروح أخذ وأمّا وخلقه@,
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وقب ١٨٢

َموtا@/ Ò�ح ا1ٔنُفَس Ø|َيتََو ا7ُ

ُسلنا@/ ُر َتوفَّتُه اXوُت أحَد@كُم جاَء

وَت@/ ÒXا َخَلَق الَّذيى

للمعرفة@: اXّدع� من بعض كلFت ã| Fك الروحانيّة بالقوي ا5Xئكة وتأويل
وÇQريى تتحقّق هيى ا Ø̂ ٕا nالعوا ã| وجرياuا اُ<مـور فٕاّن ا¡ّق@, العرفان عن قصور

وغ�ها@: والزلزلة والنار واXاء الر´ من اXاّدة nعا ã| نري Fك بأ<سباب@,
وا1ٔرض@/ واِت مى السَّ ُجنوُد و7

بأسباwا@/ ٕاّ< اُ<موَر ِريى ÔN أن اُ� Òèأ
ا5ÇXئكة ٕا� ونسبته وبالذات@, أّوً< تعا� ا� بيد اXوت ã| التوفية أّن فظهر

الثانية@/ اXرتبة ã|بالعرضو يكون اXوكّل�وغ�هم
Fك ا<ماتة@, ع� يدّل و< اXطلق@, بالتعّهد العمل ٕا[ام ]ع� التوفية ٕاّن وأيضاً

:@ ã|
بالّليل@/ ا@كُم َيتََوّف الَّذيى هَو

/@٥٥ . ٣ ـ Ú ã�ٕا وراِفُعَک ُمتَوّفيک ã Øæ عي«Ïٕا يا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وقب@:

َوْقبه@, ã| دخل ُء@: ãÏ¿ال وَقب يقال@: مَغاٍب@/ ã| ع�َغيبة تدّل كلمة وقب@: ـ مقا
قوGم@: وأمّا ووقع@/ نزل ء@: ãÏ¿ال ووَقب غارتا@/ َعْيناه@: ووقَبْت ء@/ ãÏ¿ال ã| كالنُّقرة وهيى
وقب@, ٕاذا غاِسق ØÌ¾ وِمن َوْغب@/ وأ<صل إ<بدال@, من فهو أ<aق@: هو الَوْقب ٕاّن

نزل@/ ٕاذا اللّيل قالوا@:
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١٨٣ وقب

وَوَقُب اXاء@/ فzا Nتمع مستديرة� وَوهدة �ثُقبة نُقرة بَل Òا� من الَوْقب ـ صحا
غابت@ودخلت@موِضَعها@/ وقَبت@الشمُس: دخل, ُء@َيِقب@َوقْباً: ãÏ¿ال وَوَقَب ُنقرtا@/ الع�:

الَوْقبة@/ ã| أدخلته َء@: ãÏ¿ال أوقبُت الناس@/ ع� دخل الَظ5م@: ووَقب
الع� كنقر َوْقٌب@, ا�َسد ã| َنقر وكّل َوْقب@/ واحدها الكَُوي@, أ<وقاب@: ـ لسا
َء@: ãÏ¿ال وأوَقب الَوْقب@, ã| دخل وقيل@: دخل@, َوقْـباً@: يِقب ُء ãÏ¿ال ووَقب والَكِتف@/

الوقب@/ ã| أدخله

دُهَنة@/ ÔXا وكوقب ِفهر@, ã| كَقلٍت ُحفرة@, أو َقْلت كّل الَوْقب@: ـ ٢٢٨.٥ الع�
اُنقوعَته@/ يد@: ÚWال وَوقْبة

ã| يكـون ـرق Òòا ة@: الكُـوَّ bع والكَُوي والضعف@/ السـقوط الَوْغب@: أقول@:
به تُسـحق رقيق َحَجر والِفهـر@: غ�ها@/ أو صـخرة ã| نُقـرة كّل والَقْلت@: ا¡ائط@/
أو ُدهن أو ثريد من اXاء ٕاليه يسيل Tّل كّل اُ<نقوعة@: هن@/ الدَّ آلة دُهنة@: ÔXوا أ<دوية@/

غ�Yا@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ÇQّمع مصاديقه@: ومن Tّل@, ã| ء ãÏ¾ دخول هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
أو ماء فzا يKل نقرة كّل باòسوف@/ أ<رض ظّل ã| القمـر دخول ُحفرة@/ ã| اXاء

الليل@/ ã| الظلمة دخول غ�Yا@/ أو دهن
أو ماء من ء@, ãÏ¾ فيه يدخل Tّل ع�كّل يطلق Øj مصدر@, أ<صل ã| والَوْقب@:

ذلک@/ غ� أو نور أو ُدهن
ا<دخال@/ ]ع� متعدٍّ وإ<يقاب <زم@/ والفعل

/@٣ . ١١٣ ـ َوَقب ٕاذا غاِسٍق ØÌ Ò¾وِمن َخَلق ما ØÌ Ò¾ِمن الَفَلق بَربِّ ُقلأعوذُ
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وقب ١٨٤

ã| للوجود السبب هو وإ<نف5ق ب�الطرف�@, ٕابانة حصول مع ٕانشقاق الَفَلق@:
معنويًّة@/ أو ماّديًّة ا¤يطة النازلة الظلمة هو والَغَسق@: اXوجودات@/ و�ميع nعا ّ أيى

بانف5ق@, توجد ã(ّال ا¢لوقات تربية أّن ٕا� ٕاشارة الفَلق@: رّب أّوً<@: ُذ@كر قد
وسلطانه@/ نظره Iت أ<مر أّول من هيى ا Ø̂ ٕا

أثر ã| توجد ã(ّال ال¿Ìور من أيى ا¢لوقات@, تلک ØÌ¾ من به ثانياً استعيذ Øjã| اخت5ً< وتوجب ا¡ياة@, نظم ã| تؤّثر ال¿Ìور وهذه نيّاtم@, وخبث أعGFم سوء
وباطناً@/ ظاهراً اُ<مور@,

العـبد قلب دخل ٕاذا الَغَسق فٕاّن وقب@: ٕاذا الغسق ØÌ¾ من به ثالثاً استعيذ Øj
وÇwذا القلب@, عن منه مرتبة ّ أيى النور Oرج بل النور@, ورود عن Zنع به@: وأحاط

/@ ãالباط� إ<رتباط وعن ا¡ّق أنوار ã Ø�Q عن العبد ينقطع
إ<نف5ق أّن ٕا� أّوً< اُش� السالک@: وسـ� ال�بية مورد ã| اXـقام كان وØXا
ف5@بّد اXتعال@, الرّب بيد مyا مرتبة كّل ã| إ<نف5ق بل ال�بية@, من مرتبة أّول وظهور

اXوانع@/ من به وإ<ستعاذة منه@, وإ<ستعانة ٕاليه@, التوّجه Iقّق من
جـهات ã| اòلق جانب من اòارج@, ã| اXواجهة العامّة اXوانع ٕا� اُش� Øj

معنوّية@/ أو ماّديّة Uتلفة
ويقطع إ<قتضاء يزيل Mيث القلب@, ã| وأنفذ أدّق مانع حدوث ٕا� يشار Øj
النِّـيّات سوء من أو اòارج من حدوثه كان سواء والرّب@, العـبد ب� Dف إ<رتباط

وأ<عFل@/
وTرومّية@/ وفساد ØÌ¾ ّ أيى مبدأ الظلمة حدوث فٕاّن

Fzٕال ليتوّجه السلوك@, ã| اXواجهة اXوانع مصاديق من مصداق� ٕا� يشار Øj
تعا�@: فقال وا¡سد@, النفث وYا <زماً@, توّجهاً سلوكه ã|السالک
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١٨٥ وقت

حاِسد@/ ÙÌ Ò¾وِمن الُعَقِد ã| النّّفاثاِت ÙÌ Ò¾وِمن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وقت@:

الزمان الوقت: منه @زمان@وغ�ه@/ ã| ء@وكyُه ãÏ¾ ع�حدِّ يدّل أصل وقت: ـ مقا
أيى ووقَّته@, كذا له وَقت للوقت@/ اÒXص� يقات@: ßXوا ا¤دود@/ ء ãÏ¿ال واXوقوت@: اXعلوم@/

ده@/ حدَّ

/@١٠٣ . ٤ ـ َموقوتاً كتاباً Ò�ؤمنXا Ò*َع كاَنت +ة الصَّ ٕانَّ

أو غاية له قّدرَت ما وكّل الزمان@, من مقدار الوقت@: وقت@: ـ ١٩٩.٥ الع�
إ<حرام ومَواضع لق@/ Òòا ِميقات وا<�خرة الوقت@, مصدر يقات@: ßXوا ُموقَّت@/ فهو حيناً

تعا�@: وقوله ال¿Îر@/ ميقات وا5Gل ا¡اّج@/ َمواقيت
َتْت@/ قِّ اُ ُسُل الرُّ ذا@ وٕا

فُهِمز@/ الواو@, من ُوقِّتت@, هو ا Ø̂ ٕا
يقال@: واXوضُع@, للفعل@, اÍÉXوب الوقت يقات@: ßXوا معروف@/ الوقت@: ـ صحا
َموقوت@, فهو وقَـتَه وتقول@: منه@/ ِرمـون ÔJ الّذيى للموضع الشـام@, أهل ميقات هذا
لُته@/ أجَّ مثل كذا ليوم وقَّـتُّه أ<وقات@, Iديد والتَّوقيت@: فيه@/ يُفعل وقتاً للفعل Øب� ٕاذا

مَفِعل@/ وِقت ÒXوا
حيناً له رَت قدَّ ء ãÏ¾ وكّل ما@, ٔ<مر مفروض الزمان من مقدار الوقت@: ـ مصبا
الوقت@, واÇXيقات@: أوقات@/ وا�Çمع غايـة@, له قّدرت ما وكذلک توقيتاً@, وقَّـتَّه فقد
إ<حـرام@/ Xواضع ا¡ّج َمواقيت ومنه للمكان@, الوقت استع� وقد مواقيت@/ وا�مع
ء ãÏ¾ لكّل قيل Øj وقتاً@, Gا حّدد وعد@: باب من يَِقxا ووقxَا توقيتاً@, الص5ة ا� ووّقت
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وقت ١٨٦

ومَُوّقت@/ مَوقوت Tدود@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

حادثة أو بفعل كان@, ء ãÏ¾ ّ بأيى Tدود@, زمان هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
غ�ها@/ أو جريان أو

اXع� لذلک مصداق وهو ا¤دود@, الزمان ذلک ع� يطلق Øj مصدر والوقت
الوقـوع جهة ٕا� فيه النظر أّن وع� مبالغة ع� ويدّل تفعيل والتوقيت /@ اÇXصدريى

به@/ اXفعول ٕا� والنسبة
/@٣٨ . ١٥ ـ علوم ÒXا الَوقِت ٕا�يَوم نَظرين ÔX ا ِمن فٕانََّک

ٕا�ا¡ساب رفعهم تار ÔO أيى اòلق ُيبعث أن ٕا� حياته ل يُطوِّ أن ٕابليُس سأل
والنشور@/ البعث يوم وهو أ<عFل@, نتائج ومشاهدة

ا¡Çياة ٕانxاء ولعلّه معلوم@, وقت ٕا� مسؤوله باستجابة تعا� الرّب وأجاب
ا Ø̂ ٕا وإ<غـواء اGداية فٕاّن ال�زخ@, ã| عم5ً يعمل أن <@يسـتطيع ٕابليس فٕاّن الدنيا@,

اXاّدة@/ nعا ã| يتحقّقان

ٕا1ّ ا ßxلَِوْق zا لِّ Ò ÔN 1 ã Ùèَر ِعنَد ِعلُمها ا Ú̂ ٕا ُقل ا ×zُمرَس اَن أيّ الّساَعِة َعن َيسألونََک
/@١٨٧ . ٧ ـ وا1ٔرض وات مى السَّ ã| َثُقَلْت هَو

مـورد ã| مسـتقبل زمان عن سـؤال وأيّان@: وإ<ستقرار@/ إ<ثبات إ<رساء@:
إ<ظهار@/ والتجلية@: /@oوالتعظoالتفخ

أ<عFل نتائج nعا وظهور والنشور البعث هو الساعة@: من اXراد أّن والظاهر
النـاس@, أفـراد مـن لكّل م¿Îود اXـوت فٕاّن والعقاب@, والثـواب ا¡ساب و¾Îود
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١٨٧ وقت

ٕاbاً<@/ وTقّق قريب وفعليّته وظهوره
فعلم اXتـعال@, ا� ٕاّ< وقxا يَعلم > ا ØW فهيى الك�ي@: والقـيامة الساعة وأمّا

ية@: ا<� بعد Dف فيقول وجّل@, عّز با� ا¢تّصة الغيبيّة العلوم من الساعة
ã3مّس وما òا ِمن 1سَتكAُت الَغيَب ُكنُتأعلُم ولَو ا7@/// عنَد ِعلُمها ا Ú̂ ٕا ُقل

/@١٨٨ . ٧ ـ وُء السُّ

/@١١ . ٧٧ ـ ـَتْت قِّ اُ ُسل الرُّ وٕاذا ُنِسَفْت باُل ß" ا فٕاذا ///@ ُعْرفاً ْرَس+ِت ÔXوا
روحانيّاً@, أو ماّديّاً يكون من@أن أعّم وهو ٔ<مر, حام5ً@ كونه مع ٕانفاذ إ<رسال:

bاد@/ أو شيطان أو مَلک أو ٕانسان من

قد تكويناً ا£ذوبة اXمـتازة النفوس هم اXرس5ت ٕاّن وعصف@: عذر ã| قلنا
الذكر@/ ٕالقاء ٕا� مأمورين تكويناً اُرسلوا

تعا�@: قوله ã| واXراد
ـَتْت@/ قِّ اُ ُسل الرُّ ذا@ وٕا

الذكر@, وٕالقاء الرسـالة يعطّل اXاّدة@: ماوراء nعوا بظهور فٕاّن ُسـل@, الرُّ مطلق
وغ�ها@/ كال¿Îادة ٔ<غراضUصوصة@, معيّنة بأوقات Tدوداً ويكون

وهذا واُ<جوه@, الوجوه ã| Fك Yزة الواو اُبدلت ُوقِّتت@, أصلها اُقِّـَتْت@: وكلمة
الكـلمة أّول ã| اÇXضمومة والواو التشديد@, جهة من اXع� ولتقليل لفظاً@, للتخفيف
ا<@ٔلسنة bيع ã| متداول والقلب ال�اث@/ الُوراث ã| فيقال خفيفاً@, حرفاً قل}ا يناسب

فzا@/ جار ّ طبيعيى أمر وهو واXكاXات@, واللغات
كّل Øñيتم فيه فٕاّن وظهوره@, الفصل يوم ٕانبساط جهة من الّرسل@: Iديد ٕاّن Øj
َزي ÔNو واòصوصيّات اXراتب من عليه وما له ما ويظهر باطنه ã| ما Øويتج� نفس
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وقت ١٨٨

والتبليغ@: واGداية للرسالة اقتضاء Tيب ف5 وٕاZانه@, وعمله كسبه Mسب @كّل
/@١٣ و ١٢ . ٧٧ ـ الَفصل لِيَوم َلْت جِّ اُ يَوم ّ 1ٔيى

Ëºٕا أوزان من Uصوصة صيغة ِمفعاً< ٕاّن الوعد@, ã| قلنا اXيقات@: كلمة وأمّا
يتحقّق وwا العمل ã| يستعان wا آلة ع� وتدّل واXفتاح@, واX�اث رصاد ßXكا لة@, ا<�

واXصاديق@/ اXوارد باخت5ف Uتلفة تكون الوسيلة وهذه اòارج@, ã| الفعل

يتوّسل ء ãÏ¾ ع�كّل تصدق بل معّينة@, Uصوصة آلة ã| الوسيلة Í½تنح و<
وزمان Øمع� وقت لتحقّق وسيلة فٕانّه كاXيقات اòارج@, ã| أمر أو فعل Iقّق ٕا� به

اòارج@/ ã| Tدود
/@١٤٣ . ٧ ـ َليلًة Ò�أربع َربِِّه ِميقاُت Ú Òrَف

/@٣٨ . ٢٦ ـ َمعلوم يَوم ِلِميقات ةُ َحَر السَّ َفُجِمَع

/@٥٠ . ٥٦ ـ َمعلوم يَوٍم ِميقاِت ٕا� َلَمْجُموعوَن@ ِخريَن Ð1وا Ò�ل ا1ٔوَّ ٕانَّ ُقل

/@١٧ . ٧٨ ـ ِميقاتاً كاَن الَفْصِل يوَم ٕانَّ

/@١٤٣ . ٧ ـ َربُّه وَكلَّمُه لِميقاِتنا Ïºمو جاَء ا ØXو
/@١٨٩ . ٢ ـ وا¡ّج للنّاِس َمواقيُت هيى ُقل ا1ِٔهلَّة َعن يسألونََک

اُ<و� ا<�يـة ãLف :@ Øمعـ� منظور زمان Iـقّق ٕا� wا يتوّسل مواقيـت ع�فهذه يدّل الثانيـة ã|و وا<رتباط@/ اXـناجاة زمان Iقّق ٕا� به يستكشف واòامسة
زمان بلوغ ع� د<لة والرابعة الثالثة ã|و والسحرة@/ Ïºمو ب� اXقابلة زمان وصول
واXناسـک اXواعيد زمان وصول ع� أ<هلّة د<لة السادسة ã|و وا�زاء@/ ا¡ساب

للحّج@/

صـيغة وليست اÇXنظورة@, اXعيّنة أ<زمنة لتعرفة ووسائل آ<ت اُ<مور فهذه
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١٨٩ وقد

والزمان@/ ع�اXكان دالّة أو مصدراً@ اXيقات
إ<حرام@: َمواقيت ã| Fك ع�مكان@, الصيغة ٕاط5ق جهة من نشأ إ<شتباه ا Ø̂ وٕا
فاXكان كان@, ء ãÏ¾ ّ أيى من والوسيلة ا<�لة ع� تدّل قلنا Fك الصيغة أّن ا¡ّق ولكن
اXناسک@, ã| وال¿Ìوع إ<بتداء ã| اXنظور الزمان لبلوغ ووسيلة آلة اXورد ã| اXعهود

منظور@/ زمان ٕا� البلوغ ã| ليّة ا<� جهة الصيغة ã| في5حظ

/@١٠٣ . ٤ ـ َمْوقوتاً ِكتاباً @ Ò�ؤمن ÔXا Ò*َع كاَنت +ةَ@ الصَّ ٕانَّ

ما ع� ويطلق مصدر وهو خارجاً@, النيّة ã| ما وتقرير التثبيت ]ع� الكتاب
بصورة اòارج ã| الكتابة Qّلت وقد الكتابة@, هو فيه اXلحوظ فٕاّن مبالغة@, فيه يكتب

بوقت@/ ا¤دود هو واXوقوت@: اXكتوب@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وقد@:

تَري ما والَوْقد@: الُوقود@/ حيح والصَّ وُوقوداً@, َوقداً النار وقدُت ـ ١٩٧.٥ الع�
مَوضع ستوَقد@: ÔXوا واÇÒXوِقد َحطَ}ا@/ أيى ار@, النّ َوقوُد ُهم ولئَک اُ /@Ëºٕا ٔ<@نّه Ò}ا ÒG من
ضاء@/ ÒXوا النَّشاط ã| التـوقّد Ìºيع َوقّاد@: وقلب /@ الَوْريى Ìºيع ِميـقاد@: وَزنْد النار@/
وقوله حّراً@/ أشدُّ ْيف@: الصَّ وَوقْدة ء@/ ãÏ¾ كّل ã|و َبِصيُصه@, ت5َٔٔ< ٕاذا يِقُد@: ا¡اِفر وَوقَد
رّده توقد@: قرأ ومَن التذك�@/ ع� وأخرجه النور ع� ه ردَّ شجرة@: من يوقَد تعا�@:
َرْغم َتَتـوّقد@, معـناه وتَوقَُّد@: اXصباح@/ ع� أو الكوكب ع� رّده وَتوقَّد@: النار@/ ع�

جاجة@/ الزُّ عل ه وردَّ أ<خري@, ã| التاَءين ٕاحدي

وَتوقَّدت@, واتَّقدت تَِقـُد النار وقَدْت نار@, اشـتعال ع� تدّل كلمة وقد@: ـ مقا
النار@/ نفس والَوَقد@: وقَدْت@/ ٕاذا النار فعُل والُوقود َطب@/ Ò¡ا والَوقود@: أنا@/ ا Ôtوأوقد
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وقد ١٩٠

ع� ومنه ٕايقاداً@/ ا Ôtوأوقد وُوقوداً@/ وعد@, باب من َوقْداً الناُر وقَدت ـ مصبا
@@دّبروا@@َمكيدة@وخديعة@أبَطلها@/ Fّكل@ أيى ا7ُ@, للَحْرِب@أطَْفأها @ ناراً Fأْوَقدوا@ ُكلّ ا<ستعارة :

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

]ع� مصدر ØËÉبال والُوقود النار@, ã| التحّرق هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
وت5ٔلؤ Iّرق وهو بالُوقود@, ويتّصف يتوقّد ]ع�ما لول@, كالذَّ صفة والَوقود ا<شتعال@/

النار@/ ã|
الطلب@, مع� فيه وإ<ستيقاد كإ<ّتقاد@/ وإ<ختيار@, مع�اXطاوعة فيه والتوقّد

إ<شتعال@/ طلب أيى

َحَطب@/ غ� أو حطباً بالفعل مشتع5ً يكون ما بل ليس]ع�ا¡طب@, والَوقود
إ<شتعال@/ مصداق وهو اشتعاGا@, حيث من النار بل النار@, ليس]ع� الَوقَد وكذلک

وآلته@/ الُوقود ]ع�وسيلة مفعال واXيقاد
:@ ã| Fك متعّدياً@, يستعمل وإ<يقاد

/@٦٤ . ٥ ـ ا7ُ أْطفأها @للَحْرِب ناراً َقدوا@ Fأْو @ُكلَّ
/@٨٠ . ٣٦ ـ توِقدون منه Ôrأن فٕاذا ناراً ÍÉا1ٔخ َجر الشَّ ِمن َلكُم َجَعَل الَّذيى

Tاربة ليوجدوا اXسـلم� ع� وفتـنة اً ØÌ¾ وأثاروا البغـضاء نار أوقدوا أيى
ا<�ية ã|و Tسوس@, غ� أمر فzا النار وٕايقاد الzـود@, ٕا� راجعة فا<�ية واخت5فاً@,

Tسوس@/ الثانية
/@٣٨ . ٢٨ ـ حاً ÖÍ Ò¼ ã� فاْجَعْل ß� الطِّ Ò*َع هاماُن يا ã� فأوِقْد

حاً@/ ÖÍ Ò¼ منه اجعل Øj متحّجراً@, آجراً ع�الطّ�ليص� النار أشِعل أيى

www.attaweel.com



١٩١ وقد

/@٢٤ . ٢ ـ جارة ß¡وا النّاُس َوقوُدها ã, الَّ اَر النّ فاتَّقوا

/@١٠ . ٣ ـ النّار َوقوُد ُهم ولئَک اُ َكَفروا@/// الَّذيَن ٕانَّ

وَقَدة ÔX ا ا7 ناُر طََمة Ô¡ا ما أدَريىَک وما طََمة Ô¡ا ã| َلُينبَذنَّ ة@/// َز Ò ÔX ٍة َز Ò ÔY ِلُكّل َويٌل
/@٦ . ١٠٤ ـ ا1ٔفِئَدة Ò*َع ِلُع َتطَّ ã, الَّ

ماوراء nعا ã| وما ّ واXعنويى ا¤سوس ّ اXاّديى النار من أعّم أ@نّه النار@: ã| سبق
ـ إ<شتعال بعده ويتحقّق النار@, ã| ت5ٔلؤ هو التوقّد ٕاّن وقلنا التوّقد@/ وكذلک اXاّدة@,

النار@/ راجع

صفة أصله ولعّل ا¤دودّية@, مع ا¡فظ ]ع� ْجر Ò¡ا ماّدة من مأخوذ َجر Ò¡وا
من ومتوقّداً َوقوداً فيكون هذا ومع ذاتاً@/ وTفوظيّته طبعاً ص5بته باعتبار @كا¡َسن
وا¤فوظّية@/ @الص5بة ã| كا¡َجر آخر شيئاً خارجيّاً@أو حجراً كان سواء النار, ã|و النار
عن النظم وٕازالة اGيـئة Ì»ك ]ع� طم Ò¡ا من مبالغة صيغة كاÔGَمزة طَمة Ô¡وا
واXراد الباطن@, ã| النافذة الروحانيّة النار وهيى اXوقَدة@, ا� بنار Ìت Ø»ف وقد ء@/ ãÏ¿ال

الواسعة@/ الرaة عن وإ<نقطاع التضيّق وحّدة oأ<ل وعذابه غضبه
عن ومنعها أ<موال وbع وجّل عّز ا� لعباد واللمز اGمز يناسب ا¡طم وهذا

ومعا¾Îم@/ حياtم نظم Ì»ا¤روم�وك الفقراء استفادة
/@٣٥ . ٢٤ ـ َزيتونَة ُمباَر@كَة َشَجَرة ِمن ُيوَقُد ٌّ يى ُدرِّ َكوَكٌب ا@ Úu@كأ جاَجُة@ الزُّ

/@Fفراجعه ية@, ا<� تفس� يوضح ما والشجر الزجاجة ã| سبق

مقام فالشجرة ا¡ّق@/ نور ذيل ã| الروحانّية@, مفاهيمها الكلFت هذه من ويراد
والزجاجة لغة@/ ãتعا�Xا اXتظاهر ã Øتج�Xا هو الشجر فٕاّن للنور أ<عظم @والظهور ã Ùالتج�
ã|و التـاّمة@/ اXظهريّة وGا النور@, ã| الفانية ا£ّردة وأ<رواح العقول nعا عن عبارة
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وقذ ١٩٢

والرود@/ الصبح راجع ـ وإ<رادة وح والرَّ إ<فاضة وهو مصباح@, الزجاجة

/@ ã Øوالتج� وإ<ستفاضة إ<ستنارة عن عبارة والتوقّد
نسبة ولزوم فاعل من الصدور جهة ٕا� ٕاشارة التوّقد@: دون بإ<يقاد والتعب�

ٕاليه@/ الفعل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وقذ@:

باòشب@/ @مقتولة شّدة@الÍÉب@,@وشاة@وقيذة  موقوذة@,@أيى الوقذ: ـ الع�@٢٠١.٥
يأ@كلون@, Øj يَفعلون كانوا كذلک الُعلوج@, فعل من وهذا َوقْذاً@, يِقذها وقذها وتقول@:

مُشِفياً@/ َدِنفاً ثقي5ً أيى وقيذاً@, ف5ن ل ß Ôaو مه@/ وحرَّ عنه ا� ي Òyف
اXوت@, ع� وأ¾Ìف اس�َخي Ø(ح ÍÈبه وعد@: باب من َوقْذاً وقَذه ـ مصبا
ووقذه غ�ذ@كاة@/ fاتتمن بغ�ه أو باòشب ُقِتلت َموقوذ@: وشاة وَموقوذ@/ وقيذ فهو

أسقَطه@/ النعاس@:

والَوقيذ /@ تُذكَّ nو وت Ò] Ø(ح اÍÉXوبة وقوذة@: ÒXوا الÍÉب@/ شّدة الَوْقذ@: ـ لسا
اXثِخن الÍÉب أ<صل@: ã| والَوقذ ثقله@وَضعفه@وَقذه@/ كأّن الثقيل, ء البطيى الرجال: من

/@Ì»والك
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

باXوت@/ ويسقط يثقل أن ٕا� اÍÉXوب هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن

وخض@: الوخز@, الوغب@, الوقط@, الوقر@, الوقص@, الوكز@, ـ ومواّد اXاّدة وب�
والسقوط@/ مع�الÍÉب وNمعها واXع�@, اللفظ جهة من تقارب

ْنَخِنـَقُة ÔX وا بِه ا7ِ ßِلَغـ اُِهلَّ وما يِر Ö]ـ ßòا ُم Ö Ò¡و ُم والدَّ ْيـتَُة ÒX ا َعَليكُم َمْت ُحرِّ
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١٩٣ وقر

/@٣ . ٥ ـ والنَّطيَحة يَُة دِّ Ò Ò�ÔXوا ةُ واXوُقوذَ
ّ طبيعيى ماتتPريان بأن بالطبيعة Tّرمة ـ ١ بال�تيب@: ذ@كرت ا¤ّرمات هذه
زالت Øj ّ ا¡يى من جزء انفصل ٕاذا بالطبع Tّرمة ـ ٢ وذبح@/ ّ ¾Ìعيى برنا¶ دون من
ما ـ ٤ اKòير@/ ã| Fك تص�كاXيتة فهيى بالت¿Ìيع@, Tّرمة ـ ٣ ميتة@/ وصار ا¡ياة عنه
مـيتة تكون ما ـ ٥ ا�@/ لغ� به اُهّل ٕاذا Fك بالذات@, > ّ ثانويى بعنوان Tّرمة تكون
الÍÉب ã| Fك دفعة@, > بالتدريج ميتة تكون ما ـ ٦ اòنق@/ ã| Fك , ّ @ٕاراديى ّ ثانويى بعمل
ميتة تكون ما ـ ٨ كالسقوط@/ ,@ ّ دفعيى وجريان ّ طبيعيى بعمل ميتة ما@تكون ـ ٧ والوقذ@/
مواجـهة ã| يكون ما ـ ٩ ينطحه@/ حيوان من ومقابلة ومواجهة ّ ٕاراديى غ� Pريان

النُُّصب@/ ع� يذبح وما ـ ١٠ شيئاً@/ منه وأ@كل سبع حيوان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وقر@:

يقال@: اُ<ُذن@/ ã| الثِّقَل الَوقر@: منه ء@, ãÏ¿ال ã| ثِقَل ع� يدّل أصل وقر@: ـ مقا
ويقال@: مل@/ ß¡ا والِوقر@: @مَوقورة@/ اُذُنه@فهيى ُوِقَرْت : Ø ãSالكسا قال َوْقراً/ اُذنه@َتوَقر َوِقَرْت
ِقرة@, ذو ورجل والرزانة@/ لم ß¡ا الَوقار@: ومنه كث�@, ل Òaذات أيى وموِقر@, موقَرة لة ÒK

اُوُمر@/ قال مَن لغة ã| اُوُقر قلَت أمرَت وٕاذا َوقاراً@/ وَقر منه يقال َوقور@, أيى

َوْقراً@, َتِقر كذا عن ãæاُذ وَقرت تقول@: اُ<ذن@, ã| ثِقَل الَوقر@: ـ ٢٠٦.٥ الع�
وتقول@: للبعـ�@/ كالَوْسق وبَغل@, وِبرذون aار ل ßa والِوقر@: سـمعه@/ عن ثُقلت أيى
Îا@/ Ò»نف أوَقَرْت ا Øu كأ ُموَقـَرة@, ويقال مَواقـ�@/ مع ÔQو aـ5ً@, موِقرة لة ÒKو أوقرته@,
وقوله وٕاج5ً<@/ َهيبة له ورأيت لتـه ÚP ف5ناً@: ووّقرت والَوداعـة@/ السكينة والَوقار@:

تعا�@:
/@ ُبيوتكُنَّ ã| وَقْرَن

www.attaweel.com



وقر ١٩٤

َيِقُر@/ َوَقر من بالفتح وَقرن َقَري@/ ومن َيقرُّ قرَّ من

وَوِقَرت ه@/ Ò�بع وأوَقر البع�@, ã| ويستعمل ا¡Fر@/ أو البغل ل ßa الِوقر@: ـ مصبا
يستعمل وعد@, باب من ا� ووقرها dعها@/ ثقل ووعد@: تِعب ãèبا من ووَقرت اُ<ذُن
أيضاً@: ويقال اً</ Òb ل Ôb@مثل وُقر مصدر وهو ا¡لم@والرزانة@, والَوقار: ياً@/ <زماً@ومتعدِّ
َصبور مثل فاعل@, ]ع� فَعول أيضاً@, َوقور واXرأة َوقور@, فهو وعد باب من يِقر وقر

بوقار@/ جلس وعد@: باب من َوقراً ووَقر أيضاً@/ العظمة والَوقار وَشكور@/

والِوقر اُُذنه@/ ِقْر اللّهّم ويقال@: َوقراً@/ ووَقرت ْت@, صمَّ َتوَقُر@: اُذنُه وِقَرْت ـ لسا
الِوقر@: وقيل@: ِوقره@/ مل ÒJ جاء يقال@: رأس@/ ع� أو َظهر ع� مل ÔJ الثِّقل :@Ì»بالك

تعا�@: وقوله أوقار@/ وbعه الثقيل مل ß¡ا
/@ ُبيوِتكُنَّ ã| وَقْرَن

Tوتُل للتخفيف اُ<و� الراء فتحذف اقَرْرن@, يريد كأ@نّه ,@ َيقرُّ قرَّ باب من هذا
يكون أن أيضاً Ì»بالك قرأ من قراءة وJتمل أ<لف@/ ويستغ�عن ع�القاف فتحxا

وك«Ìها@/ الظاء بفتح تفكَّهون@, rفظَل قرٔي Fك هذا ع� ٕاقِررن من
أ<طراف اGدوء@وسكون هو الوقار أّن الفرق@ب�ا¡لم@والوقار: ـ الفروق@١٦٦
من مأخوذ الغضب@, عند الطيش مفارقـة ع� أيضاً ويقع ا£لس@/ ã| ا¡ركة وقلّة

سبحانه@/ ع�ا� به الصفة Qوز و< ا¡مل@, وهو الوقر
الغضـب عند ا<ضطراب مفارقـة السكينة أّن والسكينة@: الوقار ب� والفرق
ٕاّ< الوقار يكون و< َهيبة@/ وغ� َهيبة فيكون اÇòوف@, ã| جاء ما Wوأ@ك واòوف@,

هيبة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

www.attaweel.com



١٩٥ وقر

والتحقيق@:

أو ماّديّاً ء@, ãÏ¾ أو شخص ع� مل ÔI ثَقالة هو اXاّدة@: ã| الواحـد أ<صل أّن
قّوة تفّوق هو العظمة أّن Fك هو@/ حيث ومن ء ãÏ¿ال نفس ã| ي5حظ والثِّقَل معنويّاً@/

العظم@/ راجع ـ@ أ<جسام غ� ã| ويكون شأن عظم وا�5لة@: وقدرة@/
ا¡قارة@/ قبال ã| العظمة أّن Fك اòّفة@, قبال ã| فالوقار

قلنا Fك اXاّدة مع� فٕاّن به@: و<@يسّمي تعا� ا� ٕا� <@ينسب الَوقور أّن وأمّا
له@/ مناسب اXع�غ� وهذا ع�غ�ه@, Iمل ثقالة هو

تعا�َوقوراً ]ع�جعله > تعا�@, له وَوقار ثقالة ]ع�جعل فهو التوق�@: وأمّا
تعا�@: قال وثقي5ً@,

/@١٣ . ٧١ ـ أطواراً خَلقكُم وَقد َوقاراً 7 تَرُجوَن 1 َلكُم ما

وعظمة وقاره ويشاهَد صفاته@وأفعاله@وخلقه@وتقديره@وتنظيمه@, ã| له @وقاراً أيى
وأ<رض@/ Êوات Ø»ال ã|و أنفسكم ã| خلقه أطوار من مقامه

روُه وُتوقِّ روُه وتُعزِّ وَرسولِه با7ِ لُتؤِمنوا وَنذيراً Ìاً Ù¿ وُمبَ شاِهداً َسْلناَك أْر ٕانّا
/@٩ . ٤٨ ـ وأصيً+ ُبْكرةً وُتسبِّحوُه

وأفعاله صفاته ومعرفة شأنه وQليل بتعظoمقاماته له@, وقار ذا Qعلوه @بأن أيى
وتقديره@/ حgته ولطائف صنعه ودقائق

سبق@, Fك والتقوية الذّب وهو التعـزير بعد مذكورة الكرZة ا<�ية ã| والتوق�
آثاره@/ ã| وثقالة وقار ذا Nعل أن <زم التقوية ٕادامة ã|و

/@٥ . ٤١ ـ َوْقٌر آذاِننا ã|و ٕاليِه َتدعونا ا ØW أ@ِكنٍَّة ã| قلوُبنا وقالوا
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/@٥٧ . ١٨ ـ َوْقراً م ß ßuآذا ã|و َيفقهوُه أن أ@ِكنًَّة م ß ßwقلو Ò*َع َجَعْلنا ٕانّا

أن <@بّد القلب وغطاء ا¡افظ@/ السـاتر الغطاء ]ع� وهو الِكّن@, bع أ<@ِكنّة
وقساوة انكدار وهذا وإ<Zان@, واXعرفة الفهم عن وJفظه ليس�ه معنويّاً أمراً يكون

أ<عFل@/ سوء من حاصلة وظلمة
Êºع عن و[نعها ع�اُ<ذن مل ÔI عارضة ثقالة وهو ذان@, ا<� ã| الَوقر وهكذا

ã| وكونه وTجوبيّـته القلب ٕانكدار أثر ã| Jصل ا Ø̂ ٕا الوقـر وهذا والصواب@/ ا¡ّق
بعده@/ يذكر هذا وع� @ِكنان@,

Ø ãæإ<نسا الروح أيى القلب هو ا¡قيقة ã| اXدِرك بل ع�ا¡واّس@, ا¡ا@كم فٕاّن
وا¡واّس القوي@وا¡واّس, كّل @وحدته@وQّرده ã| وهو إ<نسان, حقيقة @هو الّذيى ا£ّرد
ا¡ياة وأمّا اXاّدّية@, الدنيويّة ا¡ياة هذه ٕا� بالنسبة وآ<ت وسائل هيى ا Ø̂ ٕا الظاهريّة
ف5 اXعنوّية@: اللطيفة nالعوا وعن اXاّدة ماوراء ã| واXدَر@كات وأ<صوات الروحانيّة

الظاهرّية@/ والقوي ا¡واّس هذه ٕا� Iتاج
ِوقراً@/ فا¡اِم+ِت ذَْرواً@ والّذاِرياِت

:Ë»والق @الذريى ã|@سبق ء/ ãÏ¾ شخص@أو َمل@ٕا� ÔJ@ الثِّقل@الّذيى بالك«Ìهو الوقر
أو روحانيّـة وأنواراً فيوضات Ì¿وتن تثـ� ء ãÏ¾ كّل تشمل بٕاط5قها الذاريات أّن
مبعوث�@/ أنبياء أو زكيّة نفوس أو م5ئكة أو منcوس ,@nوالعوا ب�اòلق Dف يّة مادِّ
ماّديّاً أمراً كان وسواء التكوينّية@, التكليفّية@أو الوظيفة Mسب ٕامّا الِوقر وaلهم

واXعارف@/ كالعلوم معنويّاً@ أو وا¡رارة@, @كالنور
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

www.attaweel.com



١٩٧ وقع

وقع@:

حواِفـر وَوقْع اÇXطر@, وَوقْع ء@/ ãÏ¿بال الÍÉب َوقعـة الَوقع@: ـ ٥@.@١٧٦ الع�
وقوع هّن شجر@: أو أرض ع� كان للطَّ�ٕاذا ويقال َوقعه@/ من يُسَمع ما ãيع� الداّبة@,
الشديدة النازلة والواِقعة: الطائر/ عليه @يقع الّذيى اXكان واßXيقعة: واِقع@/ والواحد وُوقَّع,
يقع ء ãÏ¿ال ووقَع يغتاwم@/ أيى فzم@, وَوقّاع الناس ã| ُوقَعة وف5ن الدهر@/ ¼Íوف من
فيه@/ ء ãÏ¾ٕا¡اق الكتاب@: ã| والتوقيع ا¡رب@/ ã| اXواقَعة والِوقاع@: ُهويّاً@/ أيى ُوقوعاً@,

انتظرته@/ أيى أ<مَر وتوّقعت

وقع يقال@: ء@/ ãÏ¾ سقوط ع� يدل فروعه@, ٕاليه َيرجع واحد أصل وقع@: ـ مقا
والوقـعة@: فتغشـاهم@/ باòلق تقع ا Øu@>ٔ القيامة@, والواقعة@: واقع@/ فهو ُوقوعاً ء ãÏ¿ال
الغـيث@: ومَواقع فzا@/ وقَع اXاء كأّن اXتـفّرقة@, اXاء مَناِقع والوقائع@: ا¡رب@/ َصدمة
ومنه قاً@, متَفرِّ سَقط الغيُث@: ووقَع عليه@/ يقع الّذيى موضعه الطائر@: ومَوقَعة مَساقُطه@,

البَع�@/ بَظهر َبر الدَّ أثر التوقيع@:
سقط@/ ء@: ãÏ¿ال ووقع اXطر@/ سقط يقال و< نزل@/ َوقْعاً@: يقع اXطر وقَع ـ مصبا
ووقع فzا@/ صار أرضف5ة@: ã| ووقَع وثَلبه@/ سبّه وَوقيعًة@: ُوقوعاً ف5ن ã| ف5ن ووقَع

جامعها@/ امرأته@: ع� ووقَع فيه@/ حصل ك@: ÒÌ Ú¿ال ã| الصيد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصاديقـه@: ومن قيدان@/ ففيه وتثّبت@/ نزول هو اXاّدة@: ã| الواحـد أ<صل أّن
شجر@/ أو أرض ã|و[ّكنت نزلت ٕاذا الط� ã| وهكذا أ<رض@/ ã| متمكّناً اXطر نزول
بغ�ه مرتبط سوء وك5م /@ Øمع� Tيط ã| أو النفوس ã| مؤثّرة بشّدة نزلت ٕاذا والنازلة
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وقع ١٩٨

ا¡رب@/ ã|@واقعةXك@/@وا£امعة@/@واÌ Ò¾@ ã| صيد وحصول بقبيح@/ رميى أو اف�اء بسّب@أو
الKول مطلق ٕارادة ã| Fك Qّوزاً@, إ<ستعFل فيكون القيدان@: ي5حظ n ٕاذا أمّا

اُخر@/ مَعاٍن أو السقوط أو الثبت أو

إ<يقاعات ã| يستعمل اXع� وwذا واقعاً@, ء ãÏ¾ جعل ]ع� متعّد@, وإ<يقاع@:
فقط@/ الفاعل جانب من بوقوعه اXعام5ت@, من

التوقيع اXع�@: ذلک ومن باXفعول@, والتعلّق الوقوع جهة فيه ي5حظ والتوقيع@:
أثراً@/ يوجد Ø ãو� أو أم� من الصادر

ا£امعة@/ ومنه أمر@, وقوع ã| ع�ٕاستمرار تدّل واXواقعة@:
اXع� هذا ومن الطرف@/ ذاك وانتخاب ء ãÏ¾ لوقوع ع�اختيار يدّل والتوّقع@:

اXنظور@/ أ<مر Jصل Ø(ح ا<نتظار
:@ ã| Fك والعذاب@, الرجس ã| فالوقوع

/@٧١ . ٧ ـ وَغَضب ِرْجٌس َربِّكُم ِمن َعَليكُم وَقع َقد قاَل

/@١٣٤ . ٧ ـ Ïºمو يا قالوا جُز الرِّ م ßz َعلَ وَقع ا Ø ÒXو
/@١ . ٧٠ ـ للكافرين واقٍع بعذاٍب سائٌل سأَل

علzم@/ واستقرارها جس والرِّ والعذاب الرجز نزول يراد

:@ ã| Fك وا¡ّق@, أ<جر ã|و
أجـَره وَقع َفَقد وُت ÒXا ُيدركْه Ø Ôj وَرسوله ا7 ٕا� ُمهاِجراً َبيته ِمن رْج ÒO وَمن

/@١٠٠ . ٤ ـ ا7 Ò*َع

/@١١٨ . ٧ ـ َيعَملون كانوا ما وَبَطل ا¡قُّ َفَوَقع
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١٩٩ وقع

واستقرارYا@/ وا¡ّق أ<جر نزول يراد
:@ ã| Fك ماّديّاً@, الوقوع ã|و

/@٦٥ . ٢٢ ـ بٕاذِنه ٕا1ّ ا1ْٔرِض Ò*َع َتَقَع أن Êَء Ú»ال ِسُک ÔZو
/@١٧١ . ٧ ـ م ßw واقع أ نَُّه وظّنوا@ ُظلَّة كأ نَُّه َفوَقهم ا"َبَل َنتقنا وٕاذ@

:@ ã| Fك اXاّدة@, وراء Dف والوقوع
/@١ . ٥٦ ـ كاِذبَة ا@ ßxلَوْقَع لَيَس الواِقَعُة َوَقَعت ٕاذا

/@١٥ . ٦٩ ـ الواِقعة وَقَعِت فيومئٍذ ///@ واحدةٌ نَفخٌة وِر الصُّ ã| @ُنِفَخ فٕاذا

:@ ã| Fك ,@ Ø ãæالروحا والوقوع
/@٦ . ٥١ ـ َلواِقع ين الدِّ وٕانَّ َلصاِدق توَعدون ا Ú̂ ٕا ///@ رواً ذَ والّذاِريات

حصول أعّم@من فيه@,@وهو اòارج@ويستقّر ã| ما@يظهر مطلق من@الواقعة@: واXراد
بقرائـن اÇXع� Øيتع� ا Ø̂ وٕا البعث@, nعا ظهور أو ّ العموميى اXوت أو ØãÏ½الشخ اXوت
بعد البعث هو الكرÇZة@: ا<�ية ã| اXراد أّن ع� يدّل الصور نفخ ذ@كر أّن Fك @ك5مّية@/

اXوت@/
ذلک هو واXـراد معّيـنة@, مقـّررات قبال ã| وانقـياد خضوع ٕانّه سـبق ين والدِّ
اXطلقة مالكيّته أثر ã| اليوم ذلک ã| إ<نقياد هذا وظهور للموجودات التاّم اòضوع

التاّمة@: وحكومته

ين@/ الدِّ يَوِم مالِک

wا@: وإ<عتقاد التوّجه من لنا <@بّد ã(ّال ا¡قّة الثابتة ا¤قّقة اُ<مور من أّن ا¡¿Ìفظهر من اXاّدة ما@وراء nعوا اXوت@وحصول عذاباً@,@ووقوع رaة@أو ا�زاء وقوع هو
فzا@/ التاّم اòضوع وIقّق ,@Ì¿والن
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وقف ٢٠٠

ã|و ا�Çن� nعا تعقيب ã| ا¤سوس@: ّ الدنيويى ّ اXاّديى nالعا هذا أّن LO@>و
يبلغ أن ٕا� ٕاستدامة له Jصل nو ا�ن�منقطعاً nعا كان وٕاذا وتتميمه@, تgيله مرتبة
أثر عليه ي�ّتب > وعبثاً@, ولغواً فائدة ب5 ووجوده Iقّقه فيكون ا¤سوس@: nالعا هذا

واXولودة@/ ع�الوالدة أ<@كيد والتحّمل الشديد وإ<بت5ء اXضيقة ٕاّ<
ا<�خرة@: nعا ٕا� تتحّول و< مستمّرة@, غ� فانية كانت ٕاذا الدنيا هذه وكذلک
وإ<بت5ءات الشدائد ٕاّ< مyا و<@يبT@أثر فzا <@فائدة تامّة خسارة ا¡ياة تلک ع�فتكون والّصـ� اXشـاّق وIّمل اXصـائب Qـّرع ٕاّ< فzا يري و< ا5Xزمة@, اXسـتمّرة

ومكابدة@/ وداء وأXاً تعبأ ٕاّ< تنتج و< اXواجهة@, ا¡وادث
/@٣٩ . ٤٠ ـ الَقرار داُر هيى ِخَرةَ Ð1ا وٕانَّ َمتاٌع نيا الدُّ ا¡ياةُ هذه ا Ú̂ ٕا قوِم يا

/@٨ . ٣٤ ـ الَبعيد والضَّ+ِل الَعذاِب ã| ِة ِخَر Ð1با 1@ُيؤِمنوَن الَّذيَن َبل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وقف@:

وقفت منه عليه@, يقاس Øj ء@, ãÏ¾ ã|ّكث] ع� يدّل واحد أصل وقف@: ـ مقا
وغ�ه@: إ<نسان ومَوِقف أوقفُت@/ تقول فٕانّک عنه أمسكَت ء ãÏ¾ وكّل وقوفاً@/ أِقف

َيقف@/ حيث

و<@يتعّدي@/ يتعّدي أنا@, ووقفxا سكَنْت@/ ووقوفاً@: وقفاً الدابُّة وقفت ـ مصبا
باXصدر, تسمية وَوقٌف@أيضاً ء@موقوف@, ãÏ¾و سبيل@ا�@/ ã|@ا Ôxحبس وقفاً: ووقفت@الدار
والداّبة@, الدار وأوقفت عنه@, منعته وقفاً@: ء ãÏ¿ال عن الرجَل ووقفُت أوقاف@/ وا�مع
عنه@, أقلعت الك5م@: عن وأوقفت وقفت@/ الك5م وقال@: أنكرها ّ وأ<صمعيى ,@o] لغة
ـ قولک ã| ٕاّ< الباب@, bـيع ã|وقفت والفصيح أمسكت@, أيى فأوقفت@, ف5ن ãوكلّم�
وقوفاً@: بعرفات ووقفُت وقفک@/ مَن قلَت شخص عن سألَت فٕان هاهنا@, أوقَفک ما
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٢٠١ وقف

عنه@/ أمسک أ<مر@: عن وتوقّف وقxا@/ ¾Îدت
وهذا وقفاً@, الكلمَة ووقفت الدابَّة وقفت قولک مصدر الَوقف ـ ٢٢٣.٥ الع�
وقّفته قلَت كلمة ع� الرجَل وّقفَت فٕاذا ُوقوفاً@/ وقفُت قلت@: <زماً كان فٕاذا Vاوز@,

عنه@/ أقلعت ٕاذا أ<مر@, عن أوقفت قوGم ã| ٕاّ< أوقفت يقال@: و< توقيفاً@,

ُوقْـف وا�مـع واِقٌف فهو باXـكان@, وقَف لوس@, Ôا� خ5ف الوقوف@: ـ لسا
فيه@/ تقف الّذيى اXوضع وِقف@: ÒXوا وُوقوف@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وجـود أ<صل ã| وي5حظ تلّبث@, ã| ٕاقامة هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
وإ<مساك ,@�[ أو بعرفات وقوف الداّبة@, وقف الدار@, وقف مصاديقه@: ومن القيدين@/

اXنع@/ بٕادامة عمل أو ك5م ã|
ا�دار@, وٕاقامة الص5ة@, كٕاقامة ووجوده@, حاله باقتضاء ء ãÏ¾ كّل ã| فإ<قامة

ال¿Îادة@/ وٕاقامة ا¡دود@, وٕاقامة
/@٢٧ . ٦ ـ @نَُرّد َلْيَتنا يا فقالوا@ اِر النّ Ò*َع ُوِقفوا@ ٕاذ@ تََري ولَو

/@٣٠ . ٦ ـ با¡ّق هذا أليَْس قاَل م ß Ùwَر Ò*َع ُوِقفوا@ ٕاذ@ تََري ولَو
/@٣١ . ٣٤ ـ م Ùwَر ِعنَد َموقوفوَن الظّاXون ٕاِذ@ تََري ولَو

/@٢٤ . ٣٧ ـ َمْسؤولون م Ô Úuٕا وِقفوُهم ßoح Ò"ا Íاِط ß¼�ٕا فاْهُدوهم

مالک القيامة ã| تعا� ا� أّن ٕا� ٕاشارة اXفعول@: Ëºوبٕا ا£هول بصيغة التعب�
وسلطانه@: وحgه ٕارادته Iت مقهورون والناس التاّم@, إ<ختيار وله مطلق

ين@/ الدِّ يَوِم مالِِک
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و{ ٢٠٢

بٕايقافهم@/ اXأمورين أمر حيث اXع�@, wذا ´Í½ت الرابعة@: ا<�ية ã|و
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

و{@:
َوقياً@, أِقيه ووقيته بغ�ه@, ء ãÏ¾ عن ء ãÏ¾ ع�دفع تدّل واحدة كلمة و{@: ـ مقا
Ø ãkالن قال كالِوقاية@/ وبينه بينک اجعل أيى َتوقَّه@, ا�@: واتِّق ء@/ ãÏ¿ال ãTَي ما والوقاية@:

رة@/ Ò] بِشّق ولو النّاَر اتّقوا �ص�@:

وقيَت ما كّل كتاب@, مثل والوقاء@: حفظه@/ ِوقاية@: يقيه السوَء ا� وقاه ـ مصبا
والتقيّة اتّقاًء@, ا� واّتقيت أيضاً@/ الَوقاية@والَوقاء ã|@الفتح :@ ãSالكسا عن ورويى شيئاً@/ به
تصاريف ã| التاء ولزمت َوقْوي@, وأ<صل واو@, من مبدلة والتاء منه@, Ëºٕا والتقوي

الغراب@/ هو قيل :@ ã}والوا الكلمة@/
هذا@, يا ا� تََوقَّ تقول وِوقاية@, له ِوقاء فهو شيئاً@: َو{ ما كّل ـ ٢٣٨.٥ الع�
والتَّقوي /@ Óع�[ @:@ Ø ã ß}َو Ø ãTت ورجل توبـة@, بٕاحداث ٕاّ< واقية منه تَِقـه n ع½ÏÒا� Tومَن التُّ ã| الفعل ت½Íيف ã|كت Ô�ف تاًء اُبدَلْت ُفتحت ØFفل وقيت@, من َوقوي@, أ<صل ã|
ألفها@/ Ù�ُفل ُخّففت ولكن َمة@, Ôt مثل ع�فَُعلة التُّقاة ا Ø̂ وٕا والتقّية@, والتُّقاة والتقوي

وس�ته ُصنتَه ٕاذا َء ãÏ¿ال وقيُت صانه@/ وواقية@: ووقايًة وقياً ا� وقاه َو{@: ـ لسا
ا� برسول اتّقينا البأس اaرَّ ٕاذا كنّا ا¡ديـث@: ã|و /@ Óع�[ T واتَّ Ú}وتو أ<ذي@/ عن

�ص�@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اòارج ã| والعصيان ا5òف عن ء ãÏ¿ال حفظ هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
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٢٠٣ و{

النفسانّية@/ و¾Îواته [اي5ته النفسعن حفظ العفّة أّن Fك العمل@, مقام ã|و
عن ء ãÏ¿ال صيانة هو وا�امع اXوارد@, باخت5ف خصوصيّاته Hتلف والتقوي
ا�ـريان وٕا� العمل تطهـ� وٕا� ا¡ّق ٕا� والتوّجـه والعقلّيـة@, ال¿Ìعيّة ا¤ّرمات

اXعروف@/ ّ الطبيعيى
@اXعروف@وخروج ّ وهو@انشقاق@حالة@إ<عتدال@وا�ريان@الطبيعيى ويقابله@الفجور:

وطغياناً@/ فسقاً يوجب Uالف أمر
تعا�@: قال

/@٨ . ٩١ ـ وَتقواها ُفجوَرها َمها@ ÒGفأ اها@/// وُضَح مِس والشَّ

/@٢٨ . ٣٨ ـ @كالُفّجار Ò�تَّق ÔXا َعُل Ö ÒS أم

الفسق@/ وظهوِر الفجور خ5ف التقوي أّن ع� تدّل اXقابلة فهذه
:@ ã| Fك الطبيعّية@, فالِوقاية

/@٤٥ . ٤٠ ـ َمَكروا ما َسيِّئاِت ا7ُ َفَوقاُه

/@٨١ . ١٦ ـ بأَسكُم َتقيكُم Ìابيَل Òºو@ رَّ Ò¡ا َتقيكُم Ìابيَل Òº َلكُم َوَجَعَل

/@٦ . ٦٦ ـ ناراً وأهِليكُم أنُفَسكُم ُقوا آَمنوا الَّذيَن ا Ûv أ يا
/@١٨ . ٥٢ ـ oح Ò"ا َعذاَب م Ô Ûwَر وَوقاُهم

اXواجهة الشّدة ومن واXكر@, اòيانة سوء من ي5_ه > ØFع النفس وقاية ف�اد
والعذاب@/ النار ومن وال�د@, وا¡ّر

التقوي@/ مفهوم مطلق مصاديق من كلّها فهذه

/@٩ . ٥٦ ـ فِلحون ÔX ا ُهم ولئَک فاُ َنفِسه ُشحَّ يوَق وَمن
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و{ ٢٠٤

العمل مقام ã| حفظه عن عبارة الشديد@: البخل وهو الشّح عن النفس وحفظ
وإ<ظهار@/

]قتضاه@/ والعمل التقوي ع�اختيار ويدّل ٕافتعال وإ<ّتقاء@:
/@٣٥ . ٧ ـ َزنون ÒJ ُهم و1 zم َعلَ َخوٌف َف+ وأصَلَح % اتَّ ن Ò Òf

وآَمنوا ـَقوا اتَّ ما ٕاذا َطِعموا Dف ُجناٌح الّصا¡اِت وَعِملوا آَمنوا الَّذيَن Ò*َع لَيَس
/@٩٢ . ٥ ـ وأحَسُنوا ـَقوا اتَّ Ú Ôj وآَمنوا اتَّـَقْوا Ø Ôj اِت ß¡الّصا وَعِملوا

للتقوي@: مراحل ث5ث الكرZة ا<�ية هذه ã| يذكر

ا5òف� عن النفس �حفظ إ<تّقاء يراد الّصا¡ات: وَعِملوا وآَمنوا اتََّقوا ـ ١
حفظ من أعّم اXـورد ذلک ã| وإ<تّقاء ات@, ß¡الّصا وَعِملوا آَمنوا الَّذيَن ـ مورد ã|
مراحـل من والثانية اُ<و� اXرتبتـ� فيشـمل وأ<خ5ق@, أ<عFل جهة من النفس

السلوك@/

وهيى السـلوك@, مراحل من الثالثة اXرتبة ã| إ<تّقاء يراد وآَمنوا@: اتََّقوا Ú Ôj ـ ٢
وقد اXتعال@/ ا¡ّق عظمة قبال ã| الفـناء مقام ٕا� والوصول أ<نانيّة رفع ã| ا£اهدة
ٕادامة مع أ<نانيّة Tو أيى النفس ٕا� والتوّجه اXيل ظهور عن النفس Mفظ عyا Ø�ع

إ<Zان@/
النفس حفظ أيى الرابعة@, اXرتبة ã| إ<تّقاء هو وهذا وأْحَسنوا@: اتََّقوا Ú Ôj ـ ٣
للعمل وإ<ستعداُد اòدمة, ã| الxيّؤ وهيى السلوك@, من الرابعة اXرحلة ã|5فòا عن

ا�امعة@/ ã| إ<Gيّة بالوظائف

إ<جBع@/ ã| وإ<رشاد واòدمة العمل هذا هو إ<حسان من واXراد
السفر مرحلة ا Øuفٕا اòلق@: ٕا� بإ<حسان مقارناً بإ<تّقاء اXرتبة هذه ã| Ø�وع
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٢٠٥ و{

ãÏÉتقت ما ع� واòدمة ا<رشاد ٕا� التوّجه فzا وي5حظ اòلق@, ٕا� تعا� ا� من
ّية@/ ×G>ٕا والتكاليف الوظائف

اòالص@/ والتوّجه إ<Zان فzا اXلحوظ السابقة اXراحل 5Rف
والتوّجه بإ<عتقاد أّوليّة مرحلة ضميمة مع أ<ربع اXراحل هذه أّن LO و<

ã| ٕالzا أ¾Ìنا Fك مراحل@, `س تكون واXاّدة@: الدنيا عن وا¦ايل واXعاد@, اXبدأ ٕا�
الKع@/ راجع الكتاب@/ مطاويى

/@ ّ واXعنويى ّ اXاّديى من أعّم والطعام
ã| بgاله@, البلوغ ٕا� إ<Zان ظهور ابتداء من للمؤمن م5زم إ<تّقاء أّن فظهر
من وٕامّا والنار@, العذاب من ٕامّا النفس حفظ فٕاّن اXرتبـة@, تلک باقتضاء مرتبة @كّل

وجّل@/ عّز و� ا� ã|و وا¤جوبيّة البُعد من أو تعا�@, وخ5فه ا� سخط
كذلک أحد@: لكّل <زم اXاّدّية@, اXواجهة وا<�فات ال¿Ìور من إ<تّقاء أّن Fوك

الروحانّية@/ والعذاب واXضيقة الÍÉر أLاء من إ<تّقاء
كان ٕاذا Fك واXقامّية@, واXقاليّة ا¡اليّة بالقرائن إ<تّقاء أقسام من اXراد Øويتع�
آثار له يذكر أو الروحانّية@, باُ<مور مرتبطاً أو حقِّـه@, ã|و اXؤمـن مورد ã| الك5م

معنوّية@/ وعواقب

/@٢ . ٦٥ ـ َتِسب Ö ÒJ 1 حيُث ِمن وَيرُزْقه رجاً Ö ÒU لَُه@ َعْل ÒN ا7َ َيتَِّق وَمن

/@٤ . ٦٥ ـ Ìاً Ö» @يُ ِمنأْمرِه لَُه َعْل ÒN ا7َ َيتَِّق وَمن

اÇXوانـع@, ترتفع وبتحقّقه تعا�@, ا� ٕا� السـ� مقام ã| مرحلة أّول فالتقوي
كانت@/ مرتبة ّ أيى ã| الصا¬ للعمل إ<قتضاء ويوجد

/@١٩٧ . ٢ ـ ا1ٔلباب ã�اُو يا واتَّقوِن التَّقوي الّزاد @ Òَخ فٕانَّ ُدوا@ وتََزوَّ
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وكأ ٢٠٦

تعا�@: قال Fك التقوي@, هو ٕارشادهم وأّول أ<نبياء دعوة أهّم كان هذا وع�
/@١٠٦ . ٢٦ ـ تتَّقون أ1 نوٌح@ مأخوُهم Ô ÒG قاَل ٕاذ

/@١٢٤ . ٢٦ ـ تتَّقون أ1 هوٌد@ مأخوُهم Ô ÒG قاَل ٕاذ

/@١٤٢ . ٢٦ ـ تتَّقون أ1 @ Õ¬صا مأخوُهم Ô ÒG قاَل ٕاذ

/@١٦١ . ٢٦ ـ تتَّقون أ1 لُوٌط@ مأخوُهم Ô ÒG قاَل ٕاذ

/@١٧٧ . ٢٦ ـ تتَّقون ُشَعيٌبأ1 م Ô ÒG قاَل ٕاذ

/@١٢٤ . ٣٧ ـ تتَّقون أ1 لَقومِه قاَل ْرَسل�ٕاذ ÔXا ن ÒX ٕالياَس وٕانَّ

/@@٨٣ . ٢٨ ـ للُمتَّق� والعاقبُة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وكأ@:

تقول@: به@, يُشد الّذيى الِوكاء@: منه وِشّدة@/ ء ãÏ¾ ع�شّد يدّل اُصيل وكا@: ـ مقا
ٕاّتكأت@, أيى ع�كذا@, توكّأُت الباب@: ومن شّد@/ قد كأ@نّه ل, ßR أيى ,@ Ú ãع� فأوكَي سألته

متَّكَأً@/ له نصبت أيى ٕايكاًء@, ف5ناً وأوكأت به@/ ويتقّوي به يتشّدد ٔ<@نّه

ِه السَّ ِوكاء العيناِن وقوله@: الِقربة@/ رأس به يُشّد َحبل كتاب@: مثل الِوكاء ـ مصبا
ِس5ح مثل أوِكية@, وا�مع لطيفة@/ ٕاستعارة فيه العجز�@, ]ع� ـه والسَّ إ<ست ã| �لغة
قليلة@/ لغـة وعد باب من ووكيـته بالِوكاء@, fه شددت ـقاء@: السِّ وأوكيُت وأسِلَحة@/

التKيل@: ã|و متمكِّناً@/ جلس واتَّكأ@: علzا@/ اعتمد عصاه@: ع� وتَوكّأَ
/@٣٤ . ٤٣ ـ ِكئون يتَّ ا Öz َعلَ راً@ ÔÌ Ôºو

ابن قال عليه@/ لسـَن ÒN ِلساً ÒV أيى متَّـكَأً@, Gنَّ وأعتَدْت وقال@: ِلسون@/ ÒN أيى
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٢٠٧ وكأ

من وكّل قّ�@, الشِّ ع�أحد معتِمداً القعود ã| اXيل ٕاّ< إ<تّكاء <@تعرف والعامّة أ<ث�@:
عليه@/ ٕاتّكأ فقد ء ãÏ¾ ع� اعتمد

ع� aلته واّتكأته@: متَّكَأً@/ له َنصبت ٕايكاًء@: ف5ناً أوكأت ـ ٤٢٢ . ٥ الع�
ع� التّحامل والتَّوكُّؤ@: اXتَّـكأ@/ bع وا@ِكٔيُ ÒXوا وأدغموها@/ تاًء الواو لوا فحوَّ اXتَّـكَأ@/

العصا@/

عليه@, يُتَّـكأ العصا والتُّكَأَة@: واعتـمد@/ ّمل ÒI واتَّكأ@: ء ãÏ¿ال ع� تَوكَّأَ ـ لسا
ُمتَّكأ@/ واXوضع الواو@/ من بدل والتاء إ<ّتكاء@, كث� تُكَأَة@: ورجل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كان سواء ء@/ ãÏ¾ ٕا� استناد ã| و[كّن استقرار هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
إ<تّكاء ã| Fك وجلوس بتمكّن أو وغ�ه@, العصا ع� إ<ستناد ã| Fك باليد إ<ستناد
ã| Fك الرأس باسـتناد أو بساط@, ع� إ<تّكاء ã| Fك جنب باسـتناد أو ر@, ÔÌ Û»ال ع�

ا�نب@/ أو الرأس Iت يوضع الّذيى اXتّكَأ
اللغـة@, كتب ã| وناقصاً مهمـوزاً والوكأ الوكي اللغتـ� oمفاه اختلطت وقد

]ع�الشّد@/ والوكيى أ@ك�@, ٕاشتقاق Fyوبي
فٕاّن وا¦كّن@/ والركون وإ<عBد إ<سـتناد مواّد ب� الفرق سـند@: ã| وسـبق

ã|و سـكون@/ مع ميل ي5حـظ الركون@: ã|و ا<سـتقرار@/ مطلق فيه ي5حظ ا¦كّن@:
ركون@/ مع والقصد ا¦ايل واختيار النفس ã| اتّكاء ي5حظ إ<عBد

وأ<حسن الدقيق@/ ا¡ّق ع� ليس بإ<عBد@: أو بالشّد اXاّدة تفس� أّن فظهر
بطور ا<تّكاء هو ا<سـتناد فٕاّن ء@, ãÏ¾ ٕا� اسـتناد مع [كّن بأ@نّه اÇXذكور@: التفس�
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وكأ ٢٠٨

معنويّاً@/ أو ماّديّاً مطلق

:@ ã| Fك العصا@, ع� فإ<تّكاء
ـ َغنَِميى Ò*َع wا وأُهشُّ zا َعلَ أتََو@كَّأُ َ َعصايى هيىَ موÏºقاَل يا بَيميِنَک ِتلَْک وما

/@١٨ . ٢٠

إ<ستناد@/ ã| وإ<ختيار ع�اXطاوعة ويدّل تفّعل فالتوكّؤ
:@ ã| فgا ر@, ÔÌ Û»ع�ال وإ<تّكاء

/@٣٤ . ٤٣ ـ ِكئون َيتَّ zا@ َعلَ راً@ ÔÌ Ôºو أبواباً وِلبُيوtم
/@٢٠ . ٥٢ ـ َمْصُفوَفة ٍر ÔÌ Ôº Ò*َع Ò�ُمتَّكئ

/@١٦ . ٥٦ ـ ُمتقاِبل� ا Öz َعلَ Ò�ُمتَِّكئ َموضونٍَة ٍر ÔÌ Ôº Ò*َع

كون باعتـبار روحانيّاً@, أو ج«Êنيّاً عليه ُيسـتقّر ]ع�ما ال«Ìير@: bع ر ÔÌ Û»ال
الروحانيّة ال«Ìر ã| Fك وهيى ,@ Ø ãèوالزرا وا§ارق بالُفُرش مسـتوراً Ø ãæÊ»ا� ال«Ìير
الروحانّية@: ال«Ìر من اXراد وسبق@أّن الُفرش@وxIا, هذه باطن ã| اXورد: ã| أ<صيلة
اXؤمن ٕالzا يستند ã(ّال هيى النورانيّة ال«Ìائر وهذه الباطنّية@, وال«Ìائر الصفات هيى
ال«Ìائر@/ هذه ع� مستنداً ٕاّ< فzا العيش وليس اXاّدة@, ماوراء nعوا ã| علzا ويتّكٔي

/@٥٦ . ٣٦ ـ ِكئون ُمتَّ ا1ٔراِئِک Ò*َع ِظ+ٍل ã| وأزواُجهم ُهم

/@١٣ . ٧٦ ـ َزْمَهريراً و1@ ساً Ö Òc فzا 1@يََروَن ا1ٔرائِک Ò*َع فzا Ò�ُمتَِّكئ

فتشمل ُيفرض@, ]ع�ما كالفريضة يَّأ Ôvو يُقام ما ]ع� أ<ريكة bع أ<رائک@:
للعروس@/ جلة Ò¡وا والِبساط ØãÏºوالكر والفرش ال«Ìير

جانب@, ّ ٕاليه@بأيى عليه@أو ل5ٕقامة@وإ<ستناد مصداقاً ما@يكون أ<رائک: من ف�اد
بقرينة اXاّدة@, nعا وراء ا ØW روحانيّة أو ج«Êنيّة أ<عضاء@, بسائر أو نب ÒP أو بَظهر
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٢٠٩ وكأ

تعا�@: قوله
َزْمَهريراً@/ و1 ساً Ö Òc فzا@ 1@يََرْوَن

زمهرير@/ أو cس من <@Hلو اXاّدة nعا فٕاّن
أو َحَجلة أو ØãÏºكر أو Ìºير من عليه للجلوسوإ<قامة يّأ Ôv ما كّل فأ<ريكة

لشخص@/ مناسب Uصوص مكان
ã(ّال اXعـنويّة واXراتب الروحانيّة اXقامات عن عبارة اXاّدة@: ماوراء nعا ã|و
وبðكية خالصة وطاعات أعFل نتيجة ã|و ا� ã| Vاهدات أثر ã| ل5ٔفراد Iّصلت
وا¡ياة العيش وسائل أنواع tيّأت فzا غرفات ٕا� تبلغ أن ٕا� للنفوس@, وtذيب

للعروس@/ َجلة Ò¡كا اXنازل هذه وتكون الروحانّية@,
Ìاٍب Ò¾ةٍ وَكـث م ا1ٔبوابُ ُمتَّكئ�Ò فzا َيدُعونَ فzا بفا@ِكهٍة Ô ÒG ًَعْدنٍ ُمَفتَّحة َجنّاِت

/@٥١ . ٣٨ ـ الطَّْرف Íاُت ß¼قا وعنَدُهم

:@ ã| Fك ورفرف@, فرش ع� وإ<تّكاء
/@٥٤ . ٥٥ ـ ق Ò Ö6ْسَت ٕا ِمن ا Ôy َبطاِئ ُفُرٍش Ò*َع Ò�ُمتَِّكئ

/@٧٦ . ٥٥ ـ ِحسان ٍّ وَعبَْقِريى àÍ ÖÉُخ َرفرٍف Ò*َع Ò�ُمتَِّكئ

ورفرف@/ فرش راجع

ويدّل تفّعل التّوكؤ ٕاّن Øj استقرار/ حصول مع ء ãÏ¾ ّ ٕا�أيى استناد هو فإ<تّكاء
ف@, ÚÍ½فت فته ØÍ¼ فيقال@: والتأث�@, التعدية قبال ã| مطاوعة أيى التفعيل@, ع�مطاوعة
أيى ÇVّرداً@, الفـعل أصل مطاوعة ع� ويدّل ٕافتعال وإ<تّكاء الت½Íيف@/ طاوع ومع�أيى الوصل@, طاوع أيى فاتّصل@, وصلته فيقال@: ا£ّرد@, الفعل نسبة قبال ã| اXطاوعة

القبول@/ غ� وهذا اXوافقة@, هو اXطاوعة
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وكد ٢١٠

ٕا� �ع� Ïºمو استناد أّن ٕا� ٕاشارة �أتوّكؤ�@: بالتوكّؤ العصا أخذ ã| والتعب�
وأ<رائک ٕا�@ال«Ìر ا<ستناد @مورد ã| 5Rف@التعب� عصاً/ جعله ذا كان@Xطاوعة العصا
الفعل <@تناسبوقوع ا�نّة فٕاّن ا�ّنة@, ٔ<هل الفعل أصل ع�اختيار فيدّل بإ<ّتكاء@,

فzا@/ العيش جريان ã| Uتارون م Øuٕا بل وتعدية@, تأث� أثر ã| فzا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وكد@:

والِوكاد@: ه@/ ُشـدَّ أيى عقَدك@, وأوِكْد وٕاحكام@/ شّد ع� تدّل كلمة وكد@: ـ مقا
به@/ ã ßوُع� أمَّه ٕاذا وكَْده@, وكَد ويقولون@: ْلب@, Ò¡ا عند البقرة به تُشّد َحبل

أفصح@, وبالواو ,@ Óع�[ تأ@كيداً@, وأ@كَّدته توكيداً َج ÖÌ Ú»وال العهَد وكَّْدُت ـ صحا
وكَد وقوGم /@ Óع�[ وتأ@كَّد أ<مر وتَوكَّد شّده@/ أيى ,@Fzف ٕايكاداً وآ@كَده أوكَده وكذلک

قصده@/ قَصد أيى َو@ْكده@,

العـقد ã| واGمزة لغة@, ووكّدت وّثقُته@, :@ Ò�¨وا العقد أ@كّدت ـ ٢٩٧.٥ الع�
أجود@/

عـقد ã| أ@كَّدت اòليل@: قال أحgته@/ وأ@كَّـدُته@: والفعَل القوَل وكّدُت ـ مفر
أجود@/ القول ã| وَو@كَدُت أجود أ<Zان

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

العقد, ã| التوكيد ومن@مصاديقه@: @ٕاحكام@/ ã| شّد هو @اXاّدة@: ã| الواحد أّن@أ<صل
القصد أو العمل@, أو القول@, أو اXتوّحش@, البقر أو ال«Ìج@, أو ا¨ـ�@, أو العهِد@, أو

القاطع@/ واGّم
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٢١١ وكز

ا7َ Ôrَجَعل وَقد َتوكيدها بعَد اَن ÖZ1ٔا َتنُقضـوا و1 Ôkعاَهْد ٕاذا ا7ِ بَعْهِد وأوُفوا
/@٩١ . ١٦ ـ كَِفيً+ َعَليكُم

ã|والبحث <زمة@, و¾Ìائط ¾Ìعيّة مقّررات طبق ع� وقوعـه ا¨ـ� توكيد
فراجعه@/ عنوانه@, ã| يذكر ا¨�وآثاره

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وكز@:

دفعه@/ ووكزه@: كّفه@/ مع ÔP ÍÈبه ووكزه@: طعنه@/ وَكَزه@: ـ مقا
كّفه@/ مع ÔP وَكزه يقال@: الطعن@/ الَو@كز@: ـ ٣٩٤.٥ الع�ـ

وقال كّفه@/ مع ÔP ÍÈبه ويقال ودفعه@/ ÍÈبه وعد@: باب من وكزاً وَكزه ـ مصبا
أ<صابع�@/ Pميع �ÍÈبه ه Òg لَ وكزه@: :@ Ø ãSالكسا

أيى َو@كزه ويقال@: ودفعه@, ÍÈبه أيى نَكَزه@, مثل َو@كَزه :@ ّ أ<صمعيى وكز@: ـ صحا
ع�َذَقنه@/ يده مع ÔP ÍÈبه

وقيل@: كّفه@/ مع ÔP طَعنه ووَكزه@: الطعن@, والَو@كز@: وÍÈبه@/ دفعه وَكزه@: ـ لسا
وكزته :@ Ø ãSالكسا ]ع�واحد@/ ومَوكوز َمركوز ُر� :@ وُرويى ع�َذَقنه@/ يده مع ÔP ÍÈبه

لدغته@/ ا¡ّية@: ووكزته واحد@/ ]ع� زته ÒGو وuزته ونكزته
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وليسمطلق نافذاً@/ مؤّثراً كان ٕاذا طعن ã|بÍÈ اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
أو القيدان فيه ي5حظ أن <زم بل أ<صل@, مصاديق من الدفع@: أو الطعن أو الÍÉب

اXذكورة@/ القيود
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وكل ٢١٢

واللـمز والوهـز واGمز والركز واللهز واللكز والyز النكز ومواّد اXاّدة وب�
ودفع@/ ÍÈب مطلق وNمعها أ@ك�@, ٕاشتقاق والنحز@: والل}

Ïºمو َفَو@كََزُه ه@/// َعُدوِّ ِمن وهذا ِشـيعِتِه ِمن هذا َيقَتِت+ِن ß Ö�رُجَلـ فzا َفَوَجَد
/@١٥ . ٢٨ ـ يطان الشَّ َعَمِل ِمن هذا قاَل َعلَيه Ï ÒÉ َفَق

والتعلّق ّ القـوميى التعّصب عليـه aل بل ا�@, ã| كامل بٕاخ5ص يكن n أيى
ولزوم اÇXؤمن@, الرجل مقاتلته وبلحاظ كافراً@, كونه جهة من قتله كان وٕان ,@ Ø ãالدي�

عنه@/ ØÌ¿ال ودفع ٕاعانته
حياته@/ فقÏÉعليه قّوته@, بBم شديد مؤّثر موÏºبÍÉب فطعنه

وعدم أ<عـداء وIريک النفس وحفظ السياسـة Uالفته بلحاظ العمل وهذا
الشيطان@/ عمل من عّد اòاّصة@: اXأموريّة رعاية

اXقّرب�@/ سيّئاُت أ<برار حسناُت نعم
/@٢٧ . ٢١ ـ َيْعَملون بأمرِه وُهم بالَقوِل َيسِبقونَُه 1 ُمكَرمون ِعباٌد@

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وكل@:

به@, وا@كتفيت ٕاليه فّوضته وُو@كوً<@: وعد باب من َو@ك5ً ٕاليه أ<مَر وكلُت ـ مصبا
]ع� كان ٕاذا فاِعـل ]ع� ويكون ٕاليه@, موكول ٔ<@نّه مفعـول@, ]ع� فَعـيل والوكيل
قَبِل فتوكّل@: توكي5ً ووكّلته ُو@َك5ء@, وا�Çمع الوكيل@, وِنعَم ا� حسبُنا ومنه ا¡افظ@,
واتّكل به@/ ووثق عليه اعتمد ا�@: ع� وتَوكَّل لغة@/ Ì»والك الواو بفتح وهيى ع�الَو@كالة بعÎÉم اتّكل َتوا@ك5ً@: القوم وتَوا@كَل /@ ØËÉبال وإ<Ëºالتُّك5ن كذلک@/ أمره ã| عليه

اُِعنه@/ nو بأمره أقم n ُو@كوً<@: وعد باب من نفسه ٕا� ووكلته بعض@/
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٢١٣ وكل

الُو@َكلة@/ ذلک من أمرك@/ ã| غ�ك اعتـFد ع� يدّل صحيح أصل وكل@: ـ مقا
العجـز ٕاظهار وهو منـه@, والتـوكّل ُتَكلة@/ ُو@كَلة يقولون@: الضـعيف@, الرجل والَو@كَل@:

يى Ùdو غ�ه@, ع� متِّك5ً أمره ضيّع ٕاذا ف5ن@, ووا@كَل غ�ك@/ ع� وإ<عBد أ<مر ã|
كأ@نّه الدواّب@, خلَف أبداً يتأّخر أن الداّبة@: ã| والِوكال أ<مر@/ ٕاليه يوكَل ٔ<@نّه الوكيل

عليک@/ واتّكل عليه اّتكلَت ٕاذا الرجَل@, ووا@كلُت غ�ه@/ ٕا� ْريى Òا� ã| أ<مر يَِكل

وهـو وُو@كَـلَة وكَل ورجل ضـته@/ فوَّ ِكلًَة@: أ@ِكله ٕاليک وكَلته ـ ٥@.@٤٠٥ الع�
وتقول@: ع�ا�@/ وتوّكلت با�@, َو@ِكلت وتقول@: أمُره@/ فيَضيع ع�غ�ه يتِّكل اXوا@ِكل
الدواّب@/ خـلَف التأّخر ّب ÔI أن الداّبـة@: ã| والِوكال ٕاليه@/ أ@ِكله ا� ٕا� ف5ناً وَكلت
مَلَک@/ Ëºٕا وميكال@: جبل@/ Ëºٕا ومَوكَل@: الِوكاَلة@/ ومصدره التوكّل@, فعله والوكيل@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| و<بّد ٕاليه@/ أ<مر وHلية الغ� ع� اعBد هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
اXذكورين@/ القيدين ¡اظ من أ<صل

:@oوالتسل والرضا والتفويض ب�التوكّل وفرق
يفعل فيه مطلقاً وUتاراً متولّياً Nعله بأن آخر ٕا� أمر تصـي� التفويض@: فٕاّن
مقام ã| Tفوظ وشخصيّته اXوكِّل اعتبار ٕاّن حيث التوكّل@, مرتبة بعد وهذا يشاء@/ ما

التوكيل@/

سخط وجود دون من عليه@ويواجهه@, Nريى ]ا اXيل موافقة Iقّق هو والرضا@:
التفويض@/ بعد Jصل ا Ø̂ اXع�ٕا وهذا نفسه@/ ã|

فوق اXع� وهذا كامل@/ ووفاق ِسلم ã|النفس جعل وهو ا�@: ٔ<مر oوالتسل
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وكل ٢١٤

بgال تاّم وفاق ã| نفسه يُسلّم بل سخط@, رÏÈأو ٕا�وجود فيه <@يتوّجه ٕاذ الرضا,
وخشوع@/ خضوع

يعتمد وكيل اختيار أيى واختيار@, ع�مطاوعة@وأخذ ويدّل تفّعل, التوكّل @ٕاّن Øj
ٕاليه@/ أمره Ø� ÔOو عليه

أداة@: ّ بأيى إ<ستعFل باخت5ف خصوصيّاته Hتلف اXفهوم وهذا
أ<مـر Hلية ã| إ<عBد وٕا¡اق استع5ء ع� فيدّل ع�@: Mرف استعمل فٕاذا

:@ ã| Fك ع�الوكيل@,
/@٥٦ . ١١ ـ ã Øèَر ا7 Ò*َع توكَّلُت ã Ùæ ٕا

/@٣٨ . ٣٩ ـ توكِّلون ÔX ا َيتََو@كَُّل َعلَيِه ا7ُ Ò ãVَحْس ُقل

أ<مَر وكل يقال@: والتخلية@, إ<عBد انxاء ع� فيدّل ٕا�@: Mرف استعمل وٕاذا
التفسـ� مقام ã| عنه Ø�فع اXع� هذا اشـتبه وقد ٕاليه@/ ا<عBد Øوخ� أuي أيى ٕاليه@,

أ<صل@/ لوازم من ãæعاXا وهذه والتخلية@, oوالتسل وال�ك بالتفويض

ذاتاً <زم فعل من تصاغ اXش}ة والصفة مش}ة@, صفة فعيل فهو الوكيل وأمّا
َو@كُل@, من مأخوذ فالوكيل الع�, ØËÉب كفُعل اللزوم صيغ من ٕا�صيغة بالنقل َجع5ً أو
رحم من الرحoمأخوذاً ã| Fك الوكيل@, منه وصيغ ٕاليه@, عليه@وHلية اعBد ذا صار أيى

الع�@/ ØËÉب
ٕاليه@/ والتخلية عليه إ<عBد بصفة ثبوتاً يتّصف ]ع�مَن فالوكيل

قاطبة ã| عليه يُعتَمد من مطلق هو تعا� فٕانّه الوكيل@, وجّل@: عّز أÊºئه ومن
وباقتضاء bيع@ا�هات@, ع�ا<ط5ق@ومن وكي5ً غ�ه وليس@أحد @ٕاليه@, Ú� ÔOو اُ<مور
تعا�بوجه فيه فقر > مطلق Ø ãغ� فهو الصفة@, هذه ã| قيد و< حّد و< ذاته@, ã|و ذاته
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٢١٥ وكل

الوجوه@/ من

/@١٧٣ . ٣ ـ الَو@كيل وِنْعَم ا7ُ َحْسُبنا وقالوا ٕاZاناً فزاَدُهم

/@١٠٢ . ٦ ـ َو@كيل ٍء ãÏ Ò¾ ُكلِّ Ò*َع وهَو فاعُبدوه ء ãÏ Ò¾ ُكلِّ خالُق

/@١٧١ . ٤ ـ َو@كيً+ با7ِ Òi وكَ ا1ْٔرِض ã| وما واِت مى السَّ ã| ما لَُه

/@٣ . ٣٣ ـ َو@كيً+ با7ِ Òi وكَ ا7ِ Ò*َع َوتََو@كَّْل

يتوكّل Xن وكيل أحسن وهو وحّد@, قيد دون من ٕاليه Ó Ø� ÒUو معتَمد تعا� فهو
Ú�¢وا عليه اXعتمد ا¡قيق وهو ء@, ãÏ¾ ع�كّل ãستع�Xا ق اXتفوِّ الوكيل وهو عليه@/
ã| ما له فٕاّن الوكالة@, مقام ã| ã|الكا وهو والواقع@/ والقهر بالتكوين ء ãÏ¾ لكّل ٕاليه

والتشديد@/ للتأ@كيد والباء وأ<رض@, Êوات Ø»ال
ووصول وجّل@, عّز ا� معرفة ثبوت ع� متوقّفـة فهيى التوكّل@: حقيقة وأمّا
وعلمه الرّب حياة يشاهد بأن إ<Zان@, اليق�من حّق اليق�بل ع� درجة ٕا� العبد
واXمكنات@, nبالعـوا Tيطة وهيى حـدود@, Gا وليس تتناهي > ]ا وٕارادته@/ وقدرته

أبدّية@/ وأزليّة

وأحسن@, أصلح اُموره@ٕاليه@: عليه@وتفويض إ<عBد بأّن يقينيّاً ÓFعل يعلم فحينئذ
أ<صلح ٕاّ< يريد و< وOـتار@, يريد ما ع� والقادر اُ<مـور Pزئيّات nالعـا هو ٕاذ

وأ<حسن@/

/@٥٦ . ١١ ـ وَربِّكُم ã Ùèَر ا7ِ Ò*َع توكَّلُت ã Ùæ ٕا

/@٦٧ . ١٢ ـ َتوكَّلُت َعلَيِه 7 ٕا1ّ كُم Ô¡ا ٕان

/@٣٠ . ١٣ ـ تََو@كَّلُت َعلَيِه هَو ٕا1ّ ٕالىه 1

/@@٨٩ . ٧ ـ لنا توكَّ ا7ِ Ò*َع @ ÓF ِعلْ ٍء ãÏ Ò¾ ُكلَّ َرّبنا َوِسَع
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وكل ٢١٦

/@٢٩ . ٦٧ ـ لنا @كَّ تََو وَعلَيه بِه آَمنّا ُن ×a الرَّ هو ُقل

/@١٢ . ١٤ ـ ُسُبَلنا هَدينا@ وَقد ا7ِ Ò*َع َنتََو@كَّل أ@1ّ َلنا وما

/@٤٩ . ٨ ـ oَحك َعزيٌز ا7 فٕاّن ا7ِ Ò*َع يتوكَّْل وَمن

/@٣ . ٦٥ ـ َحْسبُه فهَو ا7 Ò*َع َيَتوكَّْل وَمن

/@١٢٣ . ١١ ـ َعلَيه وتوكَّْل فاعُبْدُه ُكلُّه ا1ٔمُر يَرجُع وٕاليه

/@٥٨ . ٢٥ ـ وت ÒZ 1 الَّذيى يىّ Ò¡ا Ò*َع وتََو@كَّْل

/@٦٢ . ٣٩ ـ َو@كيل ٍء ãÏ Ò¾ ُكلِّ Ò*َع وهَو ء ãÏ Ò¾ ُكّل خالق ا7ُ

/@١٧١ . ٤ ـ َو@كيً+ با7ِ Òi وكَ ا1ْٔرِض ã| وما واِت مى السَّ ã| ما لَُه

التوكّل@: ٕا�ِعلل يشار الكرZة ا<�يات هذه ãLف
رّب@/ ـ@ أ<فراد تربية وبيده الكّل ã Øèمر وجّل عّز ا� ٕاّن ـ ١

ٕان@/ ـ@ اXتعال ا� تعا�ومن � اُ<مور bيع ã| القاطع ا¡كم ـ ٢
ٕالىه@/ ـ@ العزيز ا� هو اXطاع واXعبود سواه@, معبود > ـ ٣

ِعلم@/ ـ@ ء ãÏ¾ كّل واسع ونوره أ<شياء@, Pميع Tيط تعا� علمه ـ ٤
رaن@/ ـ@ اXتعال � اXوجودات Pميع العامّة الرaة ـ ٥

هدي@/ ـ@ تعا� منه ا¡ّق ٕا�سبيل اGداية ـ ٦
@عّزة@/ ـ وا¡gة العّزة وله ,@oا¡ك العزيز هو ٕانّه ـ ٧

حسب@/ ـ@ عليه يتوكّل Xن كاٍف تعا� هو ـ ٨
رجوع@/ ـ@ تعا� ٕاليه راجعة كلّها اُ<مور ـ ٩

/@ ّ @حيى ـ لنوره uاية و< ¡ياته حّد و< اXطلق ّ ا¡يى هو ٕانّه ـ ١٠
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٢١٧ ªو

خالق@/ ـ@ nالعوا bيع مبدأ وهو ء@, ãÏ¾ كّل خالق تعا� ٕانّه ـ ١١
له@/ ـ@ ا�«Êنيّة ãÏÈوأ<را الروحانيّة Êوات Ø»ال ã| ما له ـ ١٢

وأ<مر وجّل@, عّز ع�ا� العبد ã| التوكّل توجبIقّق وجهاً Ì¿ع ٕاثنا فهذه
أيضاً@/ مقّدماته Iصيل ٕا� ُترشد ,@ ّ إرشاديى به

وبالطبع@: قهراً التوكّل يوجبIقّق ال¿Îوديّة التفصيليّة اXعرفة حصول وكF@أّن
التفصيل@/ ع�وجه أيضاً مقّدماته يوجبIصيل ٕاbاً< التوكّل لزوم ٕا� التوّجه

/@٢٣ . ٥ ـ مؤِمن� Ôrُكن ٕان فَتوكَّلوا@ ا7ِ Ò*وَع
/@٨٤ . ١٠ ـ ُمْسِلم� Ôr ُكنْ ٕان َتوكَّلوا َفَعليِه با7ِ Ôr آَمنْ Ôrُكن ٕان

/@٢ . ٨ ـ َيتََو@كَّلون م ß Ùwَر Ò*وَع ٕاZاناً م Ôtزاَد آياتُُه م ßz َعلَ @ُتِلَيْت وٕاذا

بلزوم التوّجـه ٕا� Ø ãا�b>ٕا إ<رشاد مقـام ã| ونظائرها الكرZة ا<�يات هذه
تفصي5ً@/ مقّدماته Iصيل ينتج التوّجه هذا Øj التوكّل@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ªو
أدخلته@/ وأو�ته@ٕاي5جاً: ُولوجاً, باب@وعد من يَلج غ�ه ã| ُء ãÏ¿ال Òªو ـ مصبا

الِبطانة@/ والَوليجة@:

البيـَت@/ Òªوو مKله@, ã| Òªو يقال@: ء@/ ãÏ¾ دخـول ع� تدّل كلمة :@ªو ـ مقا
والُولوج@/ اÇòروج كثـ� ة@: Òُو� ُخَرجة رجل ويقال@: َخ5ء@/ والدُّ البِطانة والَوليجة@:

الرمل@/ ã| الطريق :@ Òªوالَو إ<نسان@/ جوف يلج وجع ة@: Ò ßوالَو�
ُولوجاً مصدره جاء ا Ø̂ ٕا سيبويه@: قال دخل@/ أيى ًة@, Ò ßو� ُولوجاً يِلج ªو ـ صحا
,@ªمَوا واتَّلج أدخله@/ ه@: Òوأو� فيه@/ ت Ö Òو� مع� ع� يى اXتعدِّ غ� مصادر من وهو
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ªو ٢١٨

من اXاّر فيه �يَست كهف أو مَوضع بالتحريک ة Òوالَو� مَداِخل@, دخل أيى ع�افتعل@,
وِبطانته@/ خاّصته الرجل@: وَوليجة أو<ج@, وا�مع وغ�ه@, مطر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| وسـبق به@/ متّص5ً ء ãÏ¾ Tيط ã| الورود هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
ٕا�@TيطJويه والدخول@ورود الصدور/ ء@ويقابله ãÏ¾يطT نزول@ٕا� الورود أّن بـ�ورد@: Dف اXعـ� وهذا ء ãÏ¿بال م5صقاً الورود هو والولوج اòروج@/ ويقابله وJيطه

اللصوق@/ بتحقّق الورود بعد مرتبة وهو والدخول@, الورود

/@٤٠ . ٧ ـ ياط ßòا ÙË Òº ã| ا"َمُل َيلَج Ø,َح نََّة Ò"ا َيدُخلوَن و1

/@٢ . ٣٤ ـ ا Öyِم ُرُج@ Ö ÒO وما ا1ْٔرِض ã| َيِلُج ما َيعلَُم

من كان سواء والتجّمع@, والك� العظم ã| والgال الyاية حّد بلغ ما َمل@: Òا�
غ�Yا@/ أو السفينة َحبل من أو إ<بل

جهة ٕا� > ا�هة@, هذه ٕا� فيه والنظر الدخول@, ٕابتداء مطلق الولوج من ويراد
ع� الداّل الدخـول ]اّدة التعـب� من أبلغ وهذا وأ<رض@/ ØË Ú»ال Tيط ٕا� غ�الدخول فيه الدخول فيكون Zكن@: > ٕاذا ØË Ú»ال ã| الولوج فٕاّن Jويه@, Tيط ٕا� دخول
فـيكون ا�@: عـند معلـوماً كان ٕاذا أ<رض ã| الولوج وهكذا أو�@/ بطـريق Wكن

معلومّية@/ أشّد اXتثّبت الدخول
/@٦١ . ٢٢ ـ الليل ã| اَر Úyال Ô ßªويو ار Úyال ã| الليَل Ô ßªيو ا7َ بأنَّ ذلَک

اÇXراد وليس به@, متّص5ً ا<�خر يرد Fyم ك5ًّ أّن ٕا� ٕاشارة بإ<ي5ج التعبـ�
وIقّق وإ<ّتصال@, الورود ٕا�مطلق فالنظر وJيطه@, Jويه Tيط ٕا� Fyم كّل دخول
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٢١٩ ولد

Ø(ح ,@Fyم كّل ã| ّ التدرNيى وإ<نكسار الضعف ظهور بسبب هو ا Ø̂ ٕا الورود مفهوم
وغ�ه@/ الدخول دون باXاّدة التعب� لطف وهذا وتكوينه@/ ا<�خر تقوية ٕا� يتحّول

َتْعملون ]ا@ @ Õَخب وا7ٌ وليجًة Ò�ؤمن ÔXا و1 َرسولِه و1 ا7ِ ُدوِن ِمن يّتِخذوا Ònو
/@١٦ . ٩ ـ

Ø ãالباط� Ø ãkالقـل وإ<رتباط وإ<تّصال بالولوج يتّصف ما ]عـ� فعيلة الوليجة
وأ<رحام@/ وأ<صحاب أ<حباب من اòواّص ã| Fك والتأث�@, وإ<لقاء بالنفوذ

مyا يراد واXؤمن�@: ورسوله ا� مقابل ã| ذ@كرها بقرينة اXقام ã| الوليجة وهذه
ورسوله@/ ا� قول خ5ف فzم وملقّناً أفكارهم ã| ومؤّثراً قلوwم ã| نافذاً يكون ما

/@ Ø ãالباط� والنفوذ إ<رتباط باعتبار اXورد@: ã| فالولوج

خـ5ف وع� ّ يى ØÌº وارتباطها نفوذها أّن ٕا� ٕاشارة بالوليجة@: التعبـ� وأمّا
والنفوذ إ<رتباط من النحو هذا ٕا� حاجة ف5 وٕاّ< اXتفاهم@, Ø ã|العر ّ الظاهريى ا�ريان

/@ Ø ãLòا ّ يى ÙÌ Ù»ال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ولد@:

من غ�ه@/ عليه يقاس Øj والنَّسل@, النَّجل دليل وهو صحيح@, أصل ولد@: ـ مقا
وا�مع اُ<ن?@, والَوليدة أيضاً@/ ُولٌد للواحد ويقال وا�ميع@, للواحد وهو الَوَلد@, ذلک

عنه@/ حصل ء@: ãÏ¿ال عن ء ãÏ¿ال وتَولَّد و<ئد@/
بأ<لف وbعها اُ<ّم@, والوالدة@: والنـون@/ بالواو وbعـه أ<ب@, الوالد@: ـ مصبا
وا�مع@ِولدان@/@والصبيّة اXولود , Ø ãkالص أ<ب واُ<مّ @للتغليب ,@والوليد: واُ<ن?والتاء /@والوالدان : الذكر ع� ويُطلق ء@, ãÏ¾ ولَده ما كّل والَوَلد@: َو<ئد@/ وا�مع وليدة@, وأ<مة@:
فيه@, لغة ØËÉبال والُولد أو<د@, وbعه مذّكر وهو مفعول@, ]ع� فََعٌل وا£موع@, Øث�Xوا

www.attaweel.com



ولد ٢٢٠

وكّل وعد@, باب من يَِلد ولَد وقد وأَسد@/ اُْسد مثل اXفتوح@, bع اXضموم وقيسQعل
بـغ� والِو<د ولدها@/ الوالدة وضع والِو<دة@: يلد@/ الّذيى فهو ا¡يـوان من اُُذن له ما
]ع�الوضع@, Nعلها من ومyم الو<د@, بَيّـنة حامل أيى والد@, شاة يقال@: ا¡مل@, فغ�هاء@: ]ع�استولدtا أولدtا وأمّا أحبلxا@, واستولدtا@: /@Fفتحه من أ¾Îر وك«YÌا
ف5 الزرع@, أحَصد يقال Fك ِو<دها@, حان اXرأُة@: وأولَدت ]نعه@/ بعÎÉم ح ØÍ¼و ثبت@,
Ø ãèعر ُمولَّد@: ورجل ا@/ Òtو<د َتوّلت توليداً@: القابلُة ا Ötوولَّد <زماً@/ ٕاّ< ّ الرباعيى يكون
واXوِلد@: عهده@من@الو<دة@/ مولود,@لُقرِب ويقال@للصغ� كذلک@/ وك5م@مُولَّد Tض@, غ�

غ�@/ > الوقت ي5د@: ßXوا أيضاً@/ والوقت اXوضع
وَولَده سواء@/ واُ<ن? @كر والذَّ والكث� الواحد Nمع Ëºٕا الَوَلد@: ـ ٧١.٨ الع�
Çbاعة والِولدة@: ُولُده@/ ويقال ورهُطـه@, أيى وولَُده@, مالُه ويقال@: معـ�@/ ã| وَرهطه
واِلد@: وشاة رهُطه@/ أيى َخساراً@, ٕا1ّ وَوَلدُه مالُُه يَِزْدُه n ـ تفس� ã| ويقال@: أ<و<د@/
وكذلک أو<دهم@, مع ونَشأت ب�العرب ُولِدت مُولَّدة@: وجارية ُولَّد@/ وا�ميع حاِمل,
مـن التَّليدة وأمّا العرب@/ ك5م من يكن n مستحدث مولَّد@: وك5م الَعبيد@, من اXولَّد

أبواها@/ وعندهم قوم ِملک ã| تولَد ã(ّال فهيى واريى Òا�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

منه بالتكّون ونَتاجه ء ãÏ¾ عن ء ãÏ¾ خروج هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
ا¡يوان@/ و<دة مصاديقه@: أظهر ومن معنويّاً@/ أو ماّديّاً غ�ه أو حيوان ã| كان سواء

والد@/ فهو ِعَدًة@, يَِعد وَعد باب من ومَولِداً@, وإ<دًة وِو<دًة لِدًة يِلُد ولَد يقال@:
مـولّدة@, وأمة ا¡ديث@/ وتولّد وHّرج@/ حدث أيى الك5ُم وولَد لَِدة@/ النباُت وولَدت

العرب@/ من متخّرج مستحَدث أيى موّلد@, وعبد
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٢٢١ ولد

إ<فتـعال باب ã| Fك ,@ ّ الواويى اXعتّل ã| شايع بأ<لف أو بالتاء الواو قلب ٕاّن Øj
وغ�ها@/ وإ<عاء@/ واُقِّتت@, والتقوي@, والتأ@كيد@, منه@,

/@٢ . ٥٨ ـ ُمْنكَراً َليقولوَن م Ô Úuوٕا م Ô Òuوَلْد ã�+ّال@ ٕا1ّ م Ôtها مَّ اُ ٕاْن
/@٣٣ . ١٩ ـ أموُت ويَْوَم ُوِلْدُت يَْوَم@ Ú ã Ò*َع +ُم والسَّ

/@٢٣٣ . ٢ ـ بَوَلِده @لُه َمولوٌد و1 بَوَلِدها والدةٌ 1@ُتضارَّ
/@٢٣٣ . ٢ ـ Ö�َحوَل أو1َدُهّن يُرِضْعَن والوالداُت

/@٢٨ . ٧١ ـ ّ وِلواِلَديى ã� اغِفْر َربِّ

اXشتقّات هذه ã| ومنظور Tفوظ آخر@: ء ãÏ¾ عن ء ãÏ¾ تكّون وهو فأ<صل
واِلدات@/ َمولود@, َولٌَد@, والِدة@, ُولِدُت@, @ولَْدَن@, ـ وهيى

/@٦٨ . ١٠ ـ Ø ã3الَغ هَو ُسبحانَُه َوَلداً ا7 َذ Ò ØHا قالوا

/@٩٢ . ١٩ ـ َوَلداً َيتِّخَذ أن ِن ×aللّر َينبَغيى وما

/@٤ . ١٨ ـ َوَلداً ا7 ذ ÚHا قالوا الَّذيَن وُينِذَر

أو إ<نسان أفراد من أو ا5Xئكة من شخص جعل أيى ,@ ã Øالتب� هو الولد اذ ØHا
ã| والضعف وإ<حتياج الفقر عن يكشف وهذا سبحانه@, � إ<بن ]Kلة أ<نبياء من
وهو تعا�@: قال هذا وع� أ<لوهّيـة@, مقام ã| Tال وهو به@, يتقـّوي Ø(ح الوجود

له@/ ينبغيى وما ,@ Ø ãالغ�
/@٥٢ . ٣٧ ـ َلكاِذبون م Úuوٕا @ا7ُ َوَلَد َليقولوَن ٕاْفِكهم ِمن م Ô Úuٕا أ1

/@٣ . ١١٢ ـ يوَلد Ònَو َيِلْد Òn َمُد الصَّ ا7ُ

/@١٠١ . ٦ ـ ء ãÏ Ò¾ ُكلَّ وخَلق صاِحبة لُه َتكُن Ònَو َوَلٌد لَُه َيكون Úæأ

/@١٧١ . ٤ ـ َوَلٌد لُه يكوَن ُسبحانَهأن واحد ٕالٌه ا7ُ ا Ú̂ ٕا
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ولد ٢٢٢

ال�كـيب ي5زم والتوليد ا�هات@, bيع ومن ا<ط5ق ع� واحـد تعا� فهو
التوّلد@, وهو ء ãÏ¾ عن اòروج فٕاّن ذاته@, ã| والفقر وإ<حتياج وا¤دوديّة والتجزية
وحدوث ب�@أ<جزاء Dالتعّدد@وا<نفصال@ف أ<جزاء@وIقّق @وانفكاك يى التجزِّ عن عبارة

ا¡ّق@/ التوحيد Hالف كلّها اُ<مور وهذه ,@Fzف وTدوديّة اXتولّد
التوحيديّة اòطبة ¾Ìح ã| وخصوصيّاته التوحيد حقيقة ã| تفصي5ً Mثنا وقد

ا��@/ معرفة �رسالة الثامن ل5ٕمام

/@١٤ . ٦٤ ـ فاحَذروُهم َلكُم َعُدّواً وأو1ِدكُم أزواِجكُم ِمن ٕانَّ

Jـّب ف5 النفس@, حّب ومنشأها مرجعها الدنيا ا¡ـياة ã| ا¡ـّب أنواع فٕاّن
ل�نا¶ مزاaاً ء ãÏ¾ حّب كان وٕاذا ولنفسه@, نفسه حّب جهة من شيئاً ّ اXاّديى إ<نسان
كالزوج منه@, أرحامه أقرب كان وٕان وOالفه يبغضه و¾Îواته@: نفسه و[اي5ت حياته

ا¡ياة@/ ٕادامة ã| له ال¿Ìيک ا5Xزم
بالنسبة كان ولو ا�@, ã|و � وبغضه حبّه يكون أن ا¡ّق ٕا� اXتوّجه فللعاقل

أ<صدقاء@/ أو أ<موال أو أ<و<د أو الزوج ٕا�
ã| ا1ٕنساَن َخَلْقنا َلَقد َوَلَد وما وواِلٍد الَبَلِد ذا ßw ِحلٌّ وأنَت الَبَلِد wذا ÔË ß»ْق اُ 1

/@٣ . ٩٠ ـ @َكَبٍد

لح@, ßXكا صفة ّل@: ß¡وا عامرة@/ غ� أو عامرة أ<رض من Tدودة قطعة الَبَلد@:
شيئاً نفسـه من أخَرج ما كّل والوالد@: Wنوعّية@/ أيى برفع انط5ق ã| يكون ]ع�مَن
و< أيى البـلد@, Çwذا قوله ع� عطف والوالد منه@/ اòارج هو واXولود@: بالتكوين@/

وَلده@/ وما بالوالد Ë»اُق
نفسـه من شيئاً رج ÔO ما مطلق بل لولده@, الوالد أ<ب الوالد@: من اXراد وليس
مصداق وهذا أ<@كرم@, Ø ãkالنّـ رج ÔO والد اXورد هذا ã| والبلَد ٕانسان@/ غ� أو ٕانساناً
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٢٢٣ ã
و

مصاديقه@/ من واحد

والثوابت باXعادن@, اXكّونة وا�بال اXثمرة@, اXورقة أ<شجار تشمل والكلمة
ãÏÈوأ<را ٔ<طـفاGا@, اXولّدة وا¡يوانات حاب@, والسَّ للبخار اXولِّدة والبحار اXن�ة@,

وا¡يوان@/ للنبات اXولّدة
ا� برسول أو �ص� اòليل oبٕابراه أو �ص� Ø ãkَّالن بآدم الوالد Hصيص وأمّا

اXقام@/ ã|يناسب ف5 بغ�هم@: أو �ص�

ـ ـلَّدون Ò ÔU ِوْلداٌن م ßz َعلَ َيطوُف Ò�ُمتقاِبل zا َعلَ Ò�ـِكئ ُمتَّ َموضونٍَة ٍر ÔÌ Ôº Ò*َع
/@١٧ . ٥٦

منه@/ والتكّون ء ãÏ¾ من اòروج أيى بالتولّد يتّصف من وهو الَوليد bع الِولدان

ومن اXاّدة@, ماوراء nعا من بل اXاّدة@, nعا خلق من ليسـوا الولدان وهؤ<ء
والظرافـة اللطافة جهة من ا�نّـة أهل بوجود واXتناسـبة ا�ّنـة@, موجودات سنخ
خلود > ّ اXاّديى اXوجود فٕاّن باòلود@, توصيفهم هذا ع� ويدّل والنورانّية@, والصفاء

فيه@/
واُ<ن?@/ @كر الذَّ ã| تستعمل ذ@كرت@: Fك اXاّدة ٕاّن Øj

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ ãو�
تَباعد يقال@: القرب@/ :@ ãالَو� ذلک من قرب@/ ع� يدّل صحيح أصل :@ ãو� ـ مقا
,@ ّ الوdيى بعد ء Nيى اXطر :@ Ø ãوالَو� /@ ãيُقارب� أيى ,@ ãيَلي� ا ØWوجلَس قرب@, أيى ,@ ãَو� بعد
وا¡ليف والصاحب واXعتَق اXعِتق :@ Òو� ÒXا الباب ومن /@ ّ الوdيى ãي� ٔ<@نّه بذلک يى Ød
آخر أمَر ãَو� مَن وكّل الُقرب@, وهو ãالَو� من هؤ<ء كّل وا�ار@, Í¼والنا العّم وابن
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ã
و ٢٢٤

لک@, Òأو� :@r الشَّ ã| قوGم فأمّا وأجَدر@/ به أحَري أيى بكذا@, أو� وف5ن ولّيه@/ فهو
هؤ<ء يقال@: والون@, ÔXا والَو<ء@: به@/ نزل أيى لكه@, Ôv ما قاربه معناه@: :@ ّ أ<صمعيى أو�قال يكون كأ@نّه عِتقه@, ÔX َو<ؤه يكون أن وهو عَتق@, ÔXا َو<ء أيضاً@: والَو<ء ف5ن@/ َو<ء
ٕاذا الشـيئ�@: ب� وواليُت َنَسـب@/ وارث للمعِتق يكن n ٕاذا غـ�ه من إ<رث ã| به

ُمرتَّباً@/ أيى ع�الِو<ء@, هذا وافعْل ِو<ًء@/ Fyبي عاديَت
يـليه ولِـيه أ@كـYWا لغـتان@: الفـعل ã|و القـرب@/ َفلس@: مثل ãالَو� ـ@ مصبا
يقاربه@/ أيى يليه@, ا ØWوجَلست إ<ستعFل/ @قليلة وهيى وعد من@باب والثانية بك«Ìت�@,
توّليته@, ِو<ية@: ألِيه أ<مر ووِليُت غ�فصل@/ من أ<ّول بعد ãæالثا حصول ãالَو� وقيل@:
واXرأة Ø ãkوالص ُو<ة@, وا�مع واٍل@, فالفاعل واXرأة@, Ø ãkع�الص ووليت البَلد@, وَوليت
عليه@: Òواستو� الن½Íة@/ :@Ì»والك بالفتح والَو<ية مفعول@/ ع� وأ<صل عليه@, Þ ã ßمَو�
يقال الّذيى وهو ا¡ليف ,@Í¼النا الَعَصبة@, العّم@, ابن :@ Òو� ÒXوا منه@/ و[كّن عليه غلب
,@Ë¾ها ãب� ãموا� وهم والعتيق النعمة@, مو� وهو اXعِتق واXو�@: اXوا<ة@, مو� له
تـولية@: وولَّيته العتق@/ بو<ء ال¿Ìع ã| ُخّص لكنّه الن½Íة@, والو<ء@: عتقاؤهم@/ ]Çع�أيى Ø ãوالَو� َتـتابعت@/ أ<خبار@: وتوالت تابعه@/ وِو<ًء@: موا<ة ووا<ه والياً@/ جعلته
فيقال باGاء يؤّنث وقد ولّيه@, فهو أحد أمر Ò ãو� مَن وكّل به@/ قام ٕاذا وِليه@, من أو�الفاعل وف5ن وأعداؤه@/ وأولياؤه ا� وعدّوات ا� وليّات هّن زيد@: ãèأ عن ولّية@/ هيى
والفُضل@/ Òالفُض� مثل ã Öالُو� وهّن الُوليا هيى وف5نة أ<وَلون@/ وهم به@, أحّق أيى بكذا@,

أعرضت@/ عنه@: ولَّْيت

وا5òئق nالعا ُ<مور ã Øتو�Xا وقيل ,@Í¼النا هو Ø ãالو� تعا�@: ا� أÊºء ã| ـ لسا
فzا@/ ف ØÍ½تXا bيعها أ<شياء مالک وهو ,@ ãالوا� وجّل@: عّز أÊºئه ومن wا@, mالقاn فzا ذلک Nتمع n وما والفعل@, بالتدب�والقدرة ُتشعر الو<ية وكأّن أ<ث�@: ابن قال

www.attaweel.com



٢٢٥ ã
و

بالفتح الَو<ية سيبويه@: قال وَو<ية@/ ِو<ية وو�عليه ء ãÏ¿ال Ò ã ßو� ,@ ãالوا� عليه ينطلق
أمره ãي� الّذيى oاليتـ Ø ãو� :@ Ø ãوالَو� والنِّـقابة@/ إ<مارة مثل Ëº>ٕا Ì»وبالك اXصدر@,
ã| واحد و� ÒXوا Ø ãوالو� علzا@/ النكاح عقـد ãي� الّذيى اXرأة Ø ãوو� بكفايتـه@, ويقوم
وقوله@: وليَّه@/ كنُت مَن أيى َمو<ه@, Ø ãفَع� مَو<ه كنت مَن سّيدنا@: قول ومنه العرب@, @ك5م
أيى وا<ه@, مَن واِل اللّهّم وقوله@: ½ÍÔه@/ فليَنْ ãæÍ Ò½ن مَن أيى عليّاً@, فليَتولَّ ãæ>ّتَو ب�مَن Òووا� وليَّـه@/ أيى مؤمن@, كّل مَو� أصبحَت :@ Ø ãلع� عمر وقول أحبَّه@/ من وو�Úأحِبْب تتاَبع@/ أيى ¾Îراِن@, عليه وتَتابَع تتاَبع@/ ء@: ãÏ¿ال Òوتَوا� تاَبع@/ وِو<ًء@: موا<ًة أ<مر

أعرض@/ عنه@: Úوو� أدبر@/ :@ Úوتَو� ُء ãÏ¿ال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

/@Fyبـي رابـطة مـع ء ãÏ¾ َوراء ء ãÏ¾ وقـوع هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
أو وجوداً Uتلف� يكونا أن من أعّم الشيئ� أّن Fك لف@/ Òòوا القّدام من أعّم والَوراء

سّيئة@/ أو حسنة تكون أن من أعّم أيضاً والرابطة وإ<عتبار@/ ا¤ّل بلحاظ
اXوارد@/ أ<صل@باخت5ف fن@آثار الُقرب@وا¡ّب@والن½ÍواXتابعة@: oمفاه وأمّا
حـياته جريان بكفاية والقيام الغـ� اُمور تدب� ]ع� الو<ية مصاديقه@: fن
اُ<مـور تدب� Fyبي والرابطة عليه@, Øتو�Xا وراء واقع ã Ùتو�Xوا Ø ãالو� فٕاّن ومعاشـه@,

به@: والقيام

/@١٩٦ . ٧ ـ � ß¡الّصا Ú�َيتو وهو الكتاَب َل نزَّ اّلذيى ا7ُ وليِّيىَ ٕاّن

منكُم م ÚGَيتو وَمن بعٍض أوليـاُء Îم ÔÉبع أوليـاَء صاري والنَّ وَد Òzال ِخذوا َتتَّ 1
/@٥١ . ٥ ـ م Ô Öyِم فٕانَُّه

أولياؤُهم َكَفروا والَّذيَن النُّوِر ٕا� الظُّلFِت ِمَن ِرُجُهم ÔO آَمنوا@ الَّذيَن Û ã�و ا7ُ
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/@٢٥٧ . ٢ ـ الطّاغوت@

/@٩ . ٤٢ ـ Òçْو ÒXا ييى Ö ÔJ وهو Û ã�الو هو فا7ُ أولياَء دوِنِه من ذوا ÚHا أم

ا<�ية ã| Fك وليّاً@, Oتار الّذيى هو ã Øتو�Xوا والتدب�@/ بالو<ية اXتّصف هو Ø ãفالَو�
اُ<و�@/ ا<�ية ã| Fك ع�الغ�@, والو<ية التولية Oتار الّذيى أو الثانية@/

أيى الو<يـة@, ÇTّل ]ع� مكان Ëºٕا أ<صل ã| وهو ,@ Òو� ÒXا اXع�@: هذا ومن
الو<ية@/ لظهور مصداق فهو التولية@, مفهوم يتحقّق فيه الّذيى

/@٤٠ . ٨ ـ النَّص وِنْعَم Ò�ْو ÒXا ِنْعَم َمو1@كُم ا7َ أنَّ فاْعَلُموا
/@٧٨ . ٢٢ ـ Ò�ْو ÒXا َفِنْعَم َمْو1@كُم هَو با7ِ واعَتِصُموا

/@٧٦ . ١٦ ـ َمْو1ه Ò*َع َكلٌّ وهَو ٍء ãÏ Ò¾ Ò*َع 1@َيقِدُر أْبكَُم ا ÔYأحُد

Òو�Xا أّن Fك عبـيده@, ع� التولية ظهور وTّل الو<يـة مَظهر وجّل عّز فا�
لعبده@/ والتولية اXالكيّة مصداق هو اXملوك للعبد ّ الظاهريى

ã|و التـولية@, متعلَّق يكون الّذيى وهو عليـه@, Úو� ÔXا ع� أيضاً Òو� ÒXا ويطلق
الو<ية@/ هيى Fyبي والرابطة اXدّبر@, Ø ãالو� وراء

/@٥ . ١٩ ـ عاِقراً ãçامرأ وكاَنت ãَورا� ِمن Ò ã ß�وا ÒXا ِخْفُت ã Ùæ وٕا

/@٣٣@.٥ وَمواِليكمـ يِن الدِّ ã|فٕاخواُنكُم آباَءهم َتْعَلموا Ònفٕان باِئِهم Ð1اُدعوُهم

/@٣٣ . ٤ ـ وا1ٔقَرُبون الواِلداِن تََرَك ا@ Ø ßW @ Ò ã ß�َموا َجَعْلنا وِلُكلٍّ

يُضلّوا أن ,@ بعديى أولياء الّذين@يص�ون أو الو<ية@, Iت كانوا الّذين @أخاف أيى
دينک@/ خ5ف ويسلكوا عبادك

إ<س5م ã| ٕاخوانكم م Øuفٕا آباَءهم تعرفوا n وٕان آبائهم@, Ëºتبنّ�بٕاXا واُدعوا
َعبيدا@/ يكونوا ٕان لكم Wلوكاٍت ومَواٍل الدين@, جهة ã|و
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من فzم@, وال�بية والتدب� التولية ظهور وموارد ãمَوا� ZوتSعل من ولكّل
وأ<قرب�@/ الوالدين من بقوا الّذين

ã| والتجليل oالتعظ ٕا� ل5ٕشارة اXوارد@: هذه ã| Ø ãالو� دون و� ÒXبا والتعب�
ومورده Qّمعه وTّل الفعل [ركز ع� تدّل للمكان مفعل صيغة فٕاّن سبحانه@, ا� مقام
التـعب� لطف فظهر بصفة@/ اتّصـاف ع� الدالّة فَعيل صيغة 5ÇRف وهذا ومصدره@,

مواردها@/ ã| بالصيغة

الوقوع جهة ã| وأ<جدر أ<حري وهو أ<ولويّة, مفهوم أ<صل: مصاديق ومن
الرابطة@/ وجود مع ء ãÏ¾ وراء

/@٦٨ . ٣ ـ Ø ãV النَّ وهذا اّتبعوُه َللَّذيَن Òoبٕابْراه النّاِس Ò�أو ٕانَّ
/@٧٥ . ٨ ـ ا7 كتاِب ã| مأو�ببعٍض ÔÎ ÔÉبع ا1ْٔرحاِم ولوا واُ

/@٦ . ٣٣ ـ م ßÎ»أنُف من Ò�ؤمنXبا Ò�أو Û ãV النّ
الّس5م عليه oٕابراه مقام وراء وإ<ستقرار الوقوع جهة ã| أ<نسب@وأ<ليق أيى

الرسول@/ وهذا به اXتّبع هو عم5ً@: منه والقرب
ترك وما مات من وراء استقرارهم ã| وأنسب أليق أ<رحام ذويى وبعضمن

والقرابة@/ النسب جهة ã| آخر@, بعض من

أنفُس من والف5ح الص5ح ñو[ـي والنظر الرأيى مقام ã| أحري �ص� Ø ãkالنّـ
أعGFم@/ برنا¶ ٕا� يرجع Dؤمن�فXا

///@ Ú�بوتََو كَذَّ ولكن Ú*َص قو1 صدَّ ف+ ر@/// وأخَّ َم َقدَّ ]ا َيومئٍذ ا1ٕنساُن ُينبَّؤ
/@٣٥ . ٧٥ ـ Ò�فأْو لَک Ò�أْو Ú Ôj Ò�فأْو لََک Ò�أو

اXكّذب@, ا�اهل إ<نسان هذا مورد ã| واقعـة والشدائد إ<بت5ءات هذه أيى
حّقه@/ ã| تقع بأن أ<حري وهيى اُخر@, أفراد وراء
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سابق@, ء ãÏ¾ وراء هو أمر ã| ء ãÏ¾ إيقاع وهو التولية@: أ<صل مصاديق ومن
مواجهته عن وحـّوله فيه كان ما وراء ã| وجهة أوقع أيى عنـه@, وجهـه Úو� فيقال@:

ورائها@/ جهة ٕا� السابقة
/@١٠ . ٢٧ ـ ُمدِبراً Ú�َو جانٌّ ا Úu كأ@ Û Òð Òt َرآها ØF َفلَ
/@٧ . ٣١ ـ اً ß6ُمْسَتْك Ú�َو آياُتنا َعلَيِه Ò* @ُتتْ وٕاذا

/@١٤٢ . ٢ ـ م ß ßx ِقْبلَ عن م Ôz ولَّ ما النّاِس @ِمَن َفهاُء السُّ َسيَقوُل
/@١٦ . ٨ ـ فاً ُمتَحرِّ ٕا1ّ ُدبَُرُه َيومئٍذ@ م ÙGيُو وَمن

/@٨٠ . ٢٧ ـ َوّلوا ذا@ ٕا عاء الدُّ ÚË Ø½ال ُتْسِمع و1 Òçْو ÒXا ُتْسِمُع 1 ٕانََّک
عyا@/ وأدبر عصاه@, وراء جهة ã| نفسه جَعل أيى

إ<ستكبار@/ حالة ã| اXتلّوة@, ا<�يات وراء Dف نفسه وجعل
وراءها@/ قبلxم ل�عن Tوَّ جعلهم الّذيى ما يقولون

باء@/ فقد القتال ã| الكافرين عن >ً Tوَّ وُدُبره نفسه جعل ومن
ك5مک@/ ل�عن Tوَّ أنف«Îم جعلوا ٕاذا تُسمعهم > ٕانّک

وليّاً شخص جعل أو معهود@/ أمر وراء واقعاً نفسـه أو شخص جعل فالتولية
اُ<مور@/ بٕادارة وقا_اً ومدبِّراً

اXطلقة@/ ]ع�الو<ية العرف ã| التولية ويطلق

وراء اسـتقراراً ÇOتار بأن الو<ية اختيار وهو :@ ã Ùالتو� أ<صل مصاديق ومن
اُموره@/ يدّبر Ø(ح عليه Úتو�Xا

/@٢٠٥ . ٢ ـ فzا ِلُيفسَد@ ا1ْٔرِض ã| َسَعي Ú�تَو وٕاذا

/@٦٠ . ٢٠ ـ Òçأ Øj كيَده فَجمَع فرعوُن Ú�فتَو
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/٤ . ٢٢ ـ ُيِضلّه فأ@نَُّه تََو1ّه َمن أ نَُّه َعلَيِه ُكِتب ا7ِ@/// ã| اِدُل ÔNَمن النّاِس وِمن

ـ ة@ ِخـَر Ð1ا ِمن َيِئسوا@ َقد zم َعلَ ا7ُ َغِضَب َقْوماً 1@َتتََولَّوا آَمنوا الَّذيَن ا Ûv أ يا
/@٦٠@.@١٣

/@١٩٦ . ٧ ـ � ß¡الّصا Ú�َيتو وهَو ا7ُ@/// َوليِّيى ٕانَّ

اختار ٕاذا أو أ<رض@, ã| سَعي الو<ية اختار ٕاذا صام ßòا ألّد هو الّذيى ٕاّن أيى
أ<رض@/ ã| وإ<عراضسعي إ<دبار

فجَمع@/ وإ<عراض إ<دبار اختار أو كيده@, فجمع الو<ية فاختار

ُيضّله@/ فأ@نّه و<يته اختار مَن ا�@: ã| Nادل ع�الّذيى @ُكتب
علzم@/ مغضوب قوم و<ية Hتاروا > اXؤمنون ا Øv@أ يا

ع�الصا¡�@/ الو<ية Oتار وهو وليّيى ا� ٕاّن

ت5زم ا Øuفٕا الو<ية@, لوازم من وهذا وإ<عراض@, @]ع�ا<دبار ã Ùالتو� ويستعمل
وراء والوقـوع الو<ية جهة ٕا� اXقام ã| فالنظر اُخر@, موارد عن وإ<Lراف التحّول

ٕالðاماً@/ إ<عراض مفهوم ويفهم ء@, ãÏ¾
]ع�الوقوع كان ٕاذا@ أ<صل , مصاديق من يكون إ<عراض@أيضاً مضافاً@ٕا�@أّن

ورائه@/ ٕا� اXعهود ال�نا¶ عن اòروج أيى أ<ّول@, أ<مر وراء Dف
/@٧٩ . ٧ ـ ã Øèَر رسالَة أبلغُتكُم َلَقد قوم يا وقاَل م Ôyَع Ú�َفتََو

/@٨٤ . ١٢ ـ يوسَف Ò*َع Òiأَس يا وقاَل م Ôyَع Ú�وتَو

/@١٥٥ . ٣ ـ ْمعان Ò" ا Ò% التَ يوَم ِمنكُم تََولَّوا الَّذيَن ٕانَّ

/@٢٩ . ٥٣ ـ ِذ@كِْرنا َعن Ú�تََو َمن َعن فأعِرض

/@١٧٤ . ٣٧ ـ ِح� Ø,َح م Ôyَع َفتََوّل
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ا<عـراض ع� > ولكن ا<عراض@, ع� ¼JÍـة د<لة عن كلمة ذ@كر ãLف
ء@/ ãÏ¾ وراء Dف الوقوع عن واòروج إ<عراض بل اXطلق@,

:@ ã Øالتو� ا<عراضعن ع� تدّل أخري قرينة كانت ٕاذا@ وهكذا
/@١٦ . ٤٨ ـ ْبكُم يَُعذِّ َقبُل ِمن Ôrتََولَّي F كَ َتتولَّوا@ وٕان

/@١٢٩ . ٩ ـ ا7ُ Ò ã ßVَحْس فُقل تََولَّوا@ فٕان
/@٨٩ . ٤ ـ واقُتلوهم فُخذوُهم تََولَّوا@ فٕان

/@٣٢ . ٣ ـ الكاِفرين بُّ ß ÔJ@1 ا7َ فٕانَّ تََولَّوا@ فٕان
إ<عراض@/ ع�وجود تدّل ا�زاء ã| الشّدة فٕاّن

بنظر كان سواء ء@, ãÏ¾ وراء Dف الوقوع هو اXاّدة@: ã| الثابت أ<صل أّن فظهر
وقوع ã| Fك وإ<عراض والعداوة ا5òف بنظر أو الو<ية@/ مقام ã| Fك�والتدب ال�بية

منه@/ إ<دبار جهة ã|و ء ãÏ¾ مقابل ã| Tّل ã|
والصاحب والَعَصبة وا¡ليف وٕابنه والعّم Í¼والنا واXعتَق اXعِتق ã| وي5حظ

ورائهم@/ ã| الوقوع وا�ار@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@æو
:@ ãæوالَو الضعيف@/ :@ ãæوالوا َونياً@, ã ß�َي Òæو يقال@: ضعف@, ع� يدّل :@æو ـ مقا
َوناة@, وٕامرأة <يزال@/ يقال Fك يفعل@, ã�َو<@ي وناقة@وانية@, أتعبته@, أونيته@: يقال: التعب@/

القيام@/ عند فتور فzا كان ٕاذا
واٍن@/ فهو ,@�وف ضعف ووعد@: تِعب باب من وَونياً@, ,@ Õ ãæَو أ<مر ã| Òæو ـ مصبا
و< Ørمه غ� أيى مُتواٍن@, فهو به@, Ørv nو ضبطه ٕا� يبادر n توانياً@: أ<مر ã| Òæوتَوا

Tتِفل@/
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التعب@/ من العمل ã| التقص� وهو وُونيّاً@, َونْياً ã�َي Òæو ـ ١٨٣ . ٣ ا�مهرة
/@ Ø ãæالَو وهو أعيا@, ٕاذا ,@ Òæوَو

ã ßæأ أ<مر ã| وَنْيُت ويقال وإ<عياء@/ والك5َل والفتور الضعف :@ ã Öæالَو ـ صحا
وافَعْل وأضعفxا@/ أتعبxا أنا@: وأونيxا واِنية@, وناقة واٍن@/ فأنا َضُعفُت@, أيى وَونياً َوناً

مفعال@/ وهو وَمْرَفؤها@, فن السُّ ِك5ء يناء@: ßXوا تواٍن@/ ب5 أيى َونية@, ب5 ذاك
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الفتور ã| Fك حّدة بعد كان سواء الفتور@, مطلق هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
وغ�ها@/ Ì»والل�والي والضعف الرخو ب� الفرق الرخو@: ã| وسبق /@> أم

ã| ثقل :@ ّ والعيى الثقل@/ والَك5ل@: الراحة@/ يقابل والتعب@: القّوة@/ يقابل والضعف@:
ُسس)@/ = الشّدة يقابل والرخو@: تعب@/

fن@لوازم@أ<صل@وآثاره@/ والتعب: @والتقص� ّ الضعف@والَك5ل@والَعيى oمفاه وأمّا
ـ طََغي ٕانَُّه ِفرَعـوَن@ ٕا� ذَهبا@ ٕا ,@ ِذ@كريى ã| َتِنيا و1 ãçبآيا وأخوَك أنَت ٕاذَهْب

/@٤٢ .@٢٠

فرعون ٕا� الذهاب فٕاّن الثانية@بالتثنية@: ã|و إ<فراد, اُ<و�@بصيغة ا<�ية ã| Ø�ع
قّوة@: ã| شّدة ٕا� Jتاج

/@٣٥ . ٢٨ ـ ُسلطاناً ا Ôg لَ َعُل Ö ÒSو بأخيک عُضَدك َسَنُشدُّ

ا<�يات@/ ٕاظهار 5Rف
كا<�يات لفظـيّاً@ كان سـواء اXقصـود@, ع� وع5مـة د<لة فيه ما وا<�يات@:

كاXعجزات@/ تكوينيّاً أو نة@, واXدوَّ النازلة والكلFت
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وهب ٢٣٢

الغـفلة يقابل وهو بالقلب@, أو باللِّسـان @كر الذِّ من أعّم وهو مصدر @كر@: والذِّ
كان@/ مقّدمة ّ بأيى والنسيان@,

ّ أيى عن [نع ا¡الة وهذه ولينة@, ضعف مع رخوة ع� ينطبق اXطلق@: والفتور
الُع� طلب مَن فٕاّن ومطلوب@, مقصد ّ أيى ٕا� الوصول وعن وعمل@, oوتصم برنا¶

إ<جxاد@/ من له <@بّد عادة@: والسَّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وهب@:

بـيـyم@/ النـاس وتواهبَه ِهبـة@, vُب َء ãÏ¿ال لک ا� وَهب ـ@ @٤@.@٩٧ العـ�
لک@/ يوَهب ما يكون أن وNوز الوَلد@, وهوب@: ÒXوا

أَهـبه ء ãÏ¿ال وَهبت تقول@: بعض@, ع� بعÎÉا <@ينقاس كلFت وهب@: ـ مقا
َمواهب@/ وا�مع اXاء@, فيه يَستنِقع َقلٌت واXوِهبة قبلxا@/ بة@: ßGا بت Øtوا وموِهباً@/ ِهبَة
له@/ مَُعّداً أيى لكذا@, َموهباً ف5ن وأصبح ارتفع@/ أيى كذا@, اXال من Ú ãٕا� أوَهب ويقال@:
أ<ّول ٕا� يتعّدي عوض@, ب5 أعطيته هبة@: له أهبه ماً< لزيد وهبت ـ مصبا
Çbع@: قـال وَموِهبة@/ وَموِهباً وسكوuا اGاء بفتح ووهباً يشـاء@, Xن ب Òv@ ـ بال5ّم
له ÇNعل وقـد يقولونه@/ والفقهاء ماً<@, وهبتک يقال ف5 بنفسـه أ<ّول ٕا� <@يتعّدي
ك5مهم ومن مفعول�@, ٕا� بنفسه فيتعّدي َجَعل@, مع� وهب يضمن أن وهو وجه@,

فصيح@/ ك5م ã| يسمع n لكن فداك@, ا� ãوهب�
أ<عواض عن اòالية الَعطيَّة بة@: ßGوا الَوّهاب@/ تعا�@: ا� أÊºء ã| وهب@: ـ لسا
اÇGبات@/ الكـث� الرجل والَوهـوب@: وّهاباً@, صاح}ا يى Ød ْت ÒWك فٕاذا@ وأ<غراض@,

بة@/ ßGا قبول اب@: Øt>ٕوا اGبة@, سؤال وإ<ستzاب@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٣٣ وهب

والتحقيق@:

من يقابله ما ٕا� وتوّجه نظر دون من عطاء هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
اGبة@/ مفهوم تقارب ب�كلFت الفرق عطا@: ã| وسبق العوض@/

موجود ّ خارجيى موضوع أو Ø ãتكوي� موضوع ã| اGبة يكون أن ب� فرق و<
وملک@/ مال ã| أو مقام ã| أو وحكم ِعلم ã| أو

:@ ã| Fك التكوين@, ã| فاGبة
/@٣٩ . ١٤ ـ وٕاسحاَق ٕاÊºعيَل Ò6الِك Ò*َع ã� وَهب الَّذيى 7 ا¡مُد

/@٢٧ . ٢٩ ـ ويَعقوَب ٕاْسحاَق لَُه َهْبنا َوَو

/@٤٩ . ٤٢ ـ @كور الذُّ َيشاُء ن Ò ßX ُب Ò Òvو ٕاناثاً َيشاُء ن Ò ßX ُب Ò Òv
/@٥ . ١٩ ـ يَْعُقوَب ِمنآِل ويَِرُث ã3 يَِرثُ َولِيّاً َلُدنَک ِمن ã� َفَهْب

وإ<Nاد@/ بالتكوين اXوضوعات هذه هبة فاXراد
:@ ã| Fك ,@ هيى حيث من اòارجيّة اXوضوعات ã| واGبة

/@٥٠ . ٣٣ ـ Ø ãV ِللنَّ Îا Ò»نَف وهَبْت ٕان مؤمنٌة وامرأةٌ

/@٤٣ . ٣٨ ـ ِمنّا َرaًة َمَعهم وِمثَلهم أهلَه لَُه ووَهْبنا

:@ ã| Fك اXعنوّية@, اُ<مور ã| واGبة
/@٢١ . ٢٦ ـ رَسل� ÔX ا ِمَن ã3 وَجَعلَ ُحgاً ã Øèَر ã� َفَوَهَب

/@٨ . ٣ ـ َرaًة َلُدنَک ِمن َلنا َوَهْب َهَديَتنا ٕاذ َبعَد ُقلوَبنا تُِزْغ 1 َربَّنا

والرÇaة@: وبّت@/ قـطع عن كان ٕاذا ورأيى نظر من ]وضوع يتعلّق ما كم@: Ô¡ا
اòارج@/ ã| الّشفقة وظهور الرأفة ã Ø�Q عن عبارة
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وهج ٢٣٤

:@ ã| Fك واXلک@, اXال ã| واGبة
/@٣٥ . ٣٨ ـ َبعديى ِمن 1َٔحٍد َينبَغيى 1 ُملكاً ã� َوَهْب ã� اغِفر َربِّ قاَل

يلحقه Dف أو ّ خارجيى موجود أو Ø ãتكوي� ã| يكون أن من أعّم اGبة أّن فظهر
/@ ّ ماّديى أو ّ معنويى أمر ã|

وب5@توّجه@ٕا�عوض قيد ومن@دون ع�ا<ط5ق يُعطيى مَن فهو الوّهاب@: وأمّا
غ�متناه@وصفاته كFله ٕا�مطلوب@,@فٕاّن الوصول مقام@أو Iصيل @أو Ø ãæغرض@نفسا أو
كرمه@وهدايته@وفضله @أنوار ã Ù�Qوات@وأ<رض@وÊ Ø»ال Tدودة@,@وفيضان@رaته@وسع غ�

شأن@/ ã| هو يوم كّل ا�ود@, ت5ٔلؤ ã| آن كّل ã| فهو الوجود nعوا م5َٔ
@اòارج ã| الفقر ا¤دودّية@والضعف@والوحشة@من ينشأ@من ا Ø̂ والبخل@وإ<مساك@ٕا

علّواً@/ تعا� سبحانه النفس@, ã| أو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وهج@:

النـار َتـوهَّجت وقـد بـعيد@, من والشمس النار حّر الَوَهج@: ـ ٦٦.٥ الع�
اضـطراب والَوَهجان@: يت5ٔٔ<@/ أيى يتوهَّج@, وا�ـوهر َوِهجٌة@/ فهيى َتوَهُج@, ووِهجت

التوهُّج@/

ذلک ويُسـتعار وتـوّقدها@, النار حّر الَوَهج@: وهيى واحدة@, كلمة وهج@: ـ مقا
ورائحته@/ أرُجه الطِّيب ووَهُج الطيب@/ رائحة وتوهَّجت ت5َٔٔ<@/ ا�وهر@: َتوهَّج فيقال@:

وّهاج@/ وكذلکSم َوقّاد@, َوّهاج@: Ìاج ßºو
النار وَهَجت مصدر بالتسك� والَوْهج النار@/ حرُّ بالتحريک@: الَوَهج ـ صحا

اتّقَدْت@/ @:@ وَوَهجاناً َوْهجاً ج ß Òt
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٣٥ وهج

والتحقيق@:

ã| أو نار ã| و نور ã| كان سواء الت5َّٔلؤ مطلق هو اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
ونفحة@/ ِطيب ã| أو وجوهر زينة

وإ<شـتعال والتـوقّد والتـحّرق ا¡Çرارة ب� الفرق والنار@: ـعر السَّ ã| وسبق
فراجع@/ ـ وغ�ها وإ<لxاب

واضطراب@, Iّرك الَوَهجان@: ã|و وظهوره@/ الت5ٔلؤ اختيار التوّهج@: ã|وي5حظ
/@Fzف ]قتÏÉالصيغة

/@١٣ . ٧٨ ـ Ìاجاً َوّهاجاً ßº@ وَجَعلنا ِشداداً@ َسْبعاً@ وَبَنْينا َفْوَقكُم
خصوصيّات مراتب من عالية ع�@مرتبة@قويّة تدّل َشديد,@والشّدة: bع داد فDالشِّ اXرتبطة اXنظومات داد@: الشِّ بع السَّ من واXراد Mسبه@/ موجود كّل ãLف اXوجودات@,
اXنظومات هذه خصوصيّات ٕا�ا<�ن نعرف nو كامل@, ونظم واستحكام قّوة مع بيyا

الواقع@/ ا¡ّق هو ع�ما وحدودها بع السَّ
Mسبه@, موضوع كّل ã| اXع� وهذا وُزهرة@, وقار فيه يكون ما هو Ìاج@: Ø»وال

ء@/ ãÏ¾ ã| ٍل Øgت ت5ٔلؤ هرة والزُّ
كّل ã| وثقـل@, وجاذبة وضـياء وحرارة وقار فzا ã(ّال الشمس جعل واXراد
فٕاّن ,@ Ñ�5ٔتXا الوّهاج كلمة بقرينـة وهذا وبقاءها@, وحياtا ٕادارtا توجب منظومة@,

منظومxا@/ ã| مت5ٔلئة الشمس

الّذيى الذاتيّة والزهرة الوقار وصف ٕا� ٕاشارة الشمس@: دون Ìاج Ø»بال والتعب�
Ìاج@/ Ø»ال كلمة من يستفاد

ع�وجه ٕا�قيامنا بالنسبة الفوقانيّة هو فوقنا@: الشداد بع السَّ كون من واXراد
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وهن ٢٣٦

مطلق@/ أ<رض@بطور ع�@كرة فوقانيّته اXراد وليس مyا, جانب@وخّط ِّ أ<رض@من@أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وهن@:

فاُ<و� زمان@/ ع� وأ<خري ضعف@, ع� Fvٕاحد تدّل كلمتان@, وهن@: ـ مقا
أ<ض5ع, الواِهنة@القَُص�ي@من ومن@هذا أنا@/ وأوهنته ضُعف@, ن@َوهناً: ßv ء ãÏ¿وَهن@ال ـ
الثانية والكلمة والقعود@/ القيام الثقيلة ا¡ركة@, القليلة اXرأة والَوهناَنة@: أسفُلها@/ وهيى

الليل@/ من ãÏÉ Ò] ساعة وِهن@: ÒXوا الَوهن ـ
وLوه@, الَعظم ã|وكذلک أ<شياء@, ã|و العمل ã|الضعف الَوهن@: ـ ٩٢.٤ الع�
وَموهون والعمل@, أ<مر ã| واِهٌن ورجل ُيوِهنه@, وأوهنَه َوْهناً@/ ن ß Òv العظُم وهَن وقد

والبدن@/ الَعظم ã|
والبدن@/ والعمل أ<مر ã| واِهن فهو ضُعف@, وَعد@: باب من ن ßv وهَن ـ مصبا
والوهَن باGمزة@/ يتعّدي أن وأ<جود لغـة@/ ã| و<@يتعّدي يَتعّدي أضعفـته@, ووهنته@:

لغة@/ بك«Ìت� ن ßv ووِهن اXصدر@/ ã| بفتحت�لغة
فعل من وهو القّوة@, ضّد الضعف أّن والضعف@: ب�الوهن الفرق ـ ٩٣ الفروق

قويّاً@: أو ضعيفاً ا� خلقه تقول@: ا�@, فعل من القّوة أّن Fك تعا�@, ا�
/@٢٨ . ٤ ـ ضعيفاً ا1ٕنساُن وُخِلَق

واِهن@, وهو أ<مر ã| وهَن تقول@: الضعيف@, فعل إ<نسان يفعل أن هو والوهن@:
الضعيف@: أخذ فيه أخذ ٕاذا

/@١٣٩ . ٣ ـ ا1ْٔعلون Ôrوأن َزنوا Ö ÒI و1 ُنوا ß Òt و1

هـو الوهن ٕاّن يقال@: أن وNـوز وهناً@/ ا� خلقـه <@يقال@: أ@نّـه عليه@: ويدّل
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٢٣٧ وهن

القّوة@/ نقصان والضعف وLوه@/ واòوف ا¡ّد انكسار
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو عمل ã| ٕامّا عامل أثر ã|ضعف حصـول هو اXاّدة@: ã| الواحـد أ<صل أّن
/@ ّ طبيعيى عامل أو مقام أو فكر أو بدن

الذاتّية@/ كالقّوة Ø ãتكوي� أمر وهو القّوة@, يقابل والضعف@:

والقّوة@/ الشّدة بعد Jصل ول� ضعف والفتور@:

ُسس)@/ ـ بالفارسيّة ويقال الشّدة@, يقابل والرخو@:
اòشونة@/ يقابل والل�@:

هو@/ حيث من ء ãÏ¿ال نفس ã| ذلّة فهو الكرامة@, يقابل ْون@: ÒGوا
وتأث�ه@/ الغ� باستع5ء وان ÒGا فيه ي5حظ والذّلة@:

سفل@/ ٕا� [ايل واGوي@:
الّسقوط@/ معرض ã| Nعله ء ãÏ¾ ã|ضعف واGور@:

سبق@/ Fك فتور مطلق :@ ãæوالو
والوهـص والوهـيى واGوي واGور واGون الوهـن مواّد ب� Dف أّن LO و<

والتسفّل@/ الضعف حصول وNمعها أ@ك�@, ٕاشتقاقاً والوهط@:
ضعف فباعتـبار اللّـيل@: منتَصـف من مظِلمة سـاعة ع� الَوهن ٕاط5ق وأمّا

فzا@/ Jصل ّ طبيعيى

/@١٣٩ . ٣ ـ ُمؤمن� Ôrُكن ٕان ا1ْٔعَلوَن Ôrوأن َزنوا Ö ÒI و1 ُنوا ß Òt و1
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وهن ٢٣٨

/@٣٥ . ٤٧ ـ ا1ْٔعَلوَن Ôrوأن لْم السَّ ٕا� وَتدُعوا ُنوا ß Òt ف+

/@١٠٤ . ٤ ـ ون ÒX يأ م Úuفٕا وَن ÒX تأ َتكونوا ٕان الَقْوِم ابتغاِء ã| ُنوا ß Òt و1

والقتال@, وا5òف اXقابلة موارد ã| ØãÏÈعر ضعف لكم <@Jصل أيى نوا@: ß Òt@>و
خـالق با� مؤمنـ� rكن ٕاذا@ ا<ضطراب@, أو ا<ستس5م أو ا¡زن منكم يُري Ø(ح
وإ<بتغاء@: ا�هات@/ bيع من أ<ع�وأ<رفع هو واXؤمن ومقّدرها@, ومدّبرها أ<شياء

اXفعول@/ ٕا� أو ٕا�الفاعل منسوبة ٕامّا وإ<ضافة الشديد@, الطلب
والعمل@/ إ<رادة ã| الوهن مورد ã| الكرZة ا<�يات وهذه

:@ ã| Fك ,@ ّ اòارجيى اXوضوع ã|و
/@٥ . ١٩ ـ الّرأُس واشَتَعَل ã Ù3ِم العظُم َوَهَن ã Øæ ٕا َربِّ قال

/@٤١ . ٢٩ ـ الَعنَكبوت َلبيُت البيوِت أوهَن وٕانَّ

ّ خارجيى ]وضوع يتعلّق العيش طول أثر ã| العظـم ã| ا¡اصل الضعف فٕاّن
العنكبوت@/ بيت ã| الوهن وهكذا العظم@/ وهو

/@١٤ . ٣١ ـ َوْهن Ò*َع َوْهناً ُه اُمُّ َلتُْه Ò Òa بواِلَديِه ا1ٕنساَن ينا َوَوصَّ

ع� وهناً يكون أ@نّه حالة ã| ا<نسـان@, ٕا� الراجع الضم� من حال الَوهن
من وهو ساعة@, حياته hيد أن يقدر > الضعف@, غاية ã|ضعيف ا�ن� فٕاّن وهن@,
ã| وكان وتربيxا@, وحراسxا وحفظها وتنفي«Îا اُ<ّم تغذية ٕا� Tتاج ا�هات bيع
وهناً ل5ُّم 5ً ßa كان فهو وقواها@, ٕانسانيّة حياة Gا ليست ومضغة وعلقة نطفة أ<صل

أ¾Îر@/ تسعة مّدة aلته وهن@, ع�
اُ<ّم ٕا� ا¡ال ٕا�ٕارجاع Lتاج و< واXع�@, اللفظ جهة من اXع�أوفق وهذا

تقدير@/ أو ٕا�تأويل Lتاج Ø(ح
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٢٣٩ وهي

/@١٨ . ٨ ـ الكاِفرين َكيِد َموِهُن@ ا7َ وأنَّ ذلكُم

اXا@كرين@/ خ� وا� ومكرهم@, كيدهم برنا¶ يُضعِّف ا� ٕاّن أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وهي@:

والِقربة والثوب واس�َخي@, ر تفزَّ أيى َوهياً@, يى Òv ا¡ائُط وَهي ـ ١٠٥.٤ الع�
وكذلک َعزاِليه@, وَهْت قلَت شديداً ٕانبعاقاً ]طر انبعق ٕاذا والّسحاُب كذلک@, وLوYا

وَهي@/ قلَت ء ãÏ¿ال رباُط اس�َخي اذا
]ائه@/ الّسحاب ã ßَعزا� وَهْت يقال@: ء@, ãÏ¾ ã| اس�خاء ع� يدّل وهي@: ـ مقا

وغ�ه@/ hأ<د ã| ّق الشَّ والَوْهيى واٍه@/ فهو ِرباطُه خي Ò�اس ء ãÏ¾ وكّل
الثـوُب وكذلک واس�َخي@/ ضُعف وعد@: باب من َوهياً ا¡ائُط وَهي ـ مصبا
سقط@/ أو ضُعف ٕاذا ُء ãÏ¿ال وَوَهي أوهيته@, فيقال باGمزة ويتعّدي وا¡بل@, والِقربة

وُوَهيّة ٌ َوْهيى قاء السِّ ã|و وانشّق@, ق Hرَّ ٕاذا َوْهياً@, يى Òv ـقاُء السِّ وَهي ـ صحا
ومَن ِسقاؤه َوَهي مَن سبيَل َخلِّ ـ اXثَل ã|و قليل@/ َخرق وهيى التصغ�@: ع� أيضاً
وهـّم ضـُعف ٕاذا ا¡ائـط@, َوَهي أمره@/ oيَسـتق@> Xن ÍÉب يُ ـ ماؤه بالف5َة ُهريق
وأوهيُت ذلک@/ أشـبَه ما أو ÕÌ»ك ا Òwأصا أيى يـَده@, فأوَهي ÍÈبه ويقال@: قوط@, بالسُّ

للتخّرق@/ يxيّأ أن وهو فوَهي@, قاء السِّ
الَعـز<ء Çbع ã ßوالَعزا� ونزول@/ ٕانشقاق وإ<نبعاق@: إ<نشقاق@/ التفّزر@: أقول@:
جيش أو خيل من به ُيرَبط ما باط@: والرِّ القربة@/ من اXاء َمصّب ]ع� أ<عزل مؤّنث

ِحصن@/ أو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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وهي ٢٤٠

والتحقيق@:

الواو ã|حر أّن عليه@: ويدّل انصباب@/ ã| اس�خاء اXاّدة@: ã| الواحد أ<صل أّن
مت@/ والصَّ وإ<نفتاح وإ<ستفال خاوة الرَّ ã| متّفقة والث5ثة الل�@, حروف من والياء
وأ<صل@ينطبق@ع�@اXفاهo@اXذكورة:  فٕاّن@ا¡ائط@ٕاذا@اس�َخي@قوامه واستحكامه
وا¡بل@: والثوب الِقربة وهكذا الَوهي@/ عليه فيطلق أجزائه@, ã| انصباب فيه وشوهد
أجزائـها@/ ã| وانصباب تفّرق ã| والxيّؤ فzا@, واòرق نظامها ã| إ<س�خاء بظهور
والقّوة@/ النظم فقد ٕاذا باط الرِّ ã|و وإ<ستمساك@/ الضبَط فقد ٕاذا الّسحاب ã|وكذلک

وبيyا ,@ Óومعـ� لفظاً قريبـة واGـون@: واGور واGوي والوهن الوهي فكلFت
أ@ك�@/ ٕاشتقاق

واXوضوعات , اXوارد وا�نصباب@Oتلفان@باخت�ف ا�س�خاء مفهوم و��O@أّن
Mسبه@/ مورد كّل ãLف

أرجائها Ò*َع لَُک ÒXوا واِهية َيومئٍذ فهيىَ Êُء Ú»ال ِت وانشقَّ الواِقعُة وَقَعِت َفَيوَمئٍذ
/@١٦ . ٦٩ ـ

وا�Çبال@: أ<رض مدكوكيّة من ويراد ل5ٕماتة@, اُ<و� النفخة ã| الوقعة هذه
وكبارها@: صغارها اXاّدة nعوا اندكاك

ـ واحَدة َد@كًَّة فُد@كَّتا وا"باُل ا1ٔرُض َلِت ß Ôaو واحدةٌ نَفخٌة وَر الصُّ ã|ُنفخ فٕاذا@
/@١٤ و ١٣ . ٦٩

تعا�@: قوله ع�اXراد ويدّل
أرجائها@/ Ò*َع لُک ÒXوا

اXاّدّية@/ أ<مكنة ã| Gم استقرار و< ماّدّية@, غ� ا5Xئكة فٕاّن
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٢٤١ ْ َويى

nعـوا ã| وا<نبساط ا<Kراق حصـول عن عـبارة وَوهzا Êء Ø»ال فانشـقاق
وٕاحاطxا@/ وQلzّا ونفوذها الروحانيّة

النفسانيّة وال¿Îوات البدنيّة الع5ئق وتزول الظلFنيّة ا¡جب تكشف فيومئذ
ونوراً@/ حقّاً ٕاّ< يشاهد و< الدنيوّية@, وا<�مال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ ْ َويى

أ@ّنه@/ َويْكَ يقال: التعّجب@, معناه حرف : ْ َويى @ا¤كم: ã|و كلمة@تعّجب@/ : ْ َويى ـ لسا
tديداً@/ ف5ن@, يا بک ْ وَويى ا�@, لعبِد ْ وَويى َويْک ويقال@:

َويْک تقول@: الويل@, عن wا Øويك� تعّجباً@, تكون كلمة :@ ْ َويى ـ ٤٤٢.٨ الع�
كأّن ع� ويى تدخل وقد tديد@/ ف5ن@, يا بک َويى وتقول@: /@ ã(مَوعظ تَسمع > ٕانّک
,@ ْ َويى تقول@: مفصولة@, هيى اòليل@: قال ْزَق@/ الرِّ َيْبِسُط ا7 كأّن ْ َويى ـ واXشّددة ا¢فّفة

كأّن@/ فتقول@: تبتدٔي Øj
نفس ã| ع�أحوال الدالّة أ<صوات ومن ـ أ<صوات ـ ãÏÈللر الكافية ¾Ìح
ويى وأ<صل ,@ َويى َويل أصل أّن الفّراء@: وعند التعّجب@, أو للتنّدم وهيى :@ ْ َويى بك«ÌاXتكلّم َويْلُمَّه وأمّا الفعل@/ <م فصار معه ُر@ّكب Ø(ح كWاستعFله Øj لک@, عجباً أيى لک@,
Tذوف مبتدأ وهو اُّمه@, ويل أ<صل يقال أن ٕامّا وجه�@: ع� ØËÉفال وضّمها@: ال5ّم
فنقل ولَدْت@, ولد ّ أيى Gا عجباً أيى ُ<ّمه@, َويى أصله وٕامّأ حاصل@/ ه5@كها أيى ,@�òا
ُ<ّمه@/ والك«Ìع�@أّن@أصله@َويى اGمزة@Hفيفاً@/ @كة@وحذفت اXتحرِّ اGمزة@ٕا�ال5ّم ضّمة
الفّراء@: وقال كأّن@/ مع ويى رّكبت للتعّجب@, وسيبويه اòليل عند فهو ا�@: َويْكَأنَّ وأمّا
أّن@, ٕالzا ØËÈو منک وعجباً ويلَک ]ع� اòـطاب@, كاف wا اُ¡ق تعّجب كلمة َويى
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ْ َويى ٢٤٢

م Øu@أ يّدعيى كان ا¢اطب كأّن ُيفِلح@, > أ@نّه َتر nأ الكاِفرون@: يُفِلح > َوْيكأ@نّه ومع�
الكـاِفرون@, <@يفلح ٔ<@نّه فقال@: منه@؟ يتعّجب Ò ßn فُسِئل@: منک@, عجباً فقال ُيفلحون@,
جـهة مـن أقرب الفّراء@: قاله الّذيى وهذا القياس@/ وهو أّن@, مع ا�ّر حرف فحذف

اXع�@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بالوضع@, > ذاتيّة معانÇzا ع� ود<لxا أ<صوات@, أÊºء من الكلمة هذه أّن
ما ÏÉقت[ أو ]قتÏÉطبعه dعه من كّل يفهمه ّ طبيعيى أمر الصوت]دلوله د<لة فٕاّن

ا¢تلفة@/ أ<صوات من يشاهده
ãæعاÇXا Hتلف وحينئذ اXتكّلم@, نفس ã| أحوال ¡كاية الصوت يكون وقد
ذلک غ� أو الxديد أو الزجر أو التعّجب مyا فيستفاد التعب�@, ¡ن كيفيّة باخت5ف

الكلمة@/ هذه ã| Fك ,@ ãæعاXا من
َيشاُء ْن Ò ßX زَق الرِّ َيبُسُط ا7 َوْيكأنَّ َيقولون با1ٔمِس مكانَُه نَّوا Ò] الَّذيَن وأصَبَح
. ٢٨ ـ الكاِفرون ُيْفِلُح 1 ويكأ@نَّه بنا َسَف Òò َعَلْينا ا7ُ َمنَّ لَو1أن وَيْقِدُر ِعبادِه ِمن

/@@٨٢

واXتمـنّون وبداره@, به ا� خسـف الّذيى قارون ٕا� راجع مكانه ã| الضمـ�
قالوا@: حيث قومه@, من الدنيا ا¡ياة ُيريدون الّذين هم مكانته

/@٧٩ . ٢٨ ـ قاروُن Ò ãçاُو ما ِمثَل َلنا لْيَت يا

م Øuفٕا ّية@, ×G>ٕا اXعارف ã| وشكّهم ترديدهم ٕا� ٕاشارة كأّن@: بكلمة التعب� ã|و
قاله Fك أّن@, ويَک فzا@: أ<صل بأّن القول أّن يظهر وwذا الدنيا@, ا¡ياة ã ØkT من @كانوا

باXقام@/ مناسب غ� الفّراء
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٢٤٣ ويل

ـ بكلمة Ø�يع Ø(ح مفرد@, Øمع� Uاطب ٕا� خطاباً يكن n قوGم أّن ٕا� مضافاً
هو@/ حيث من اXطلب أصل ٕاظهار ٕا� النظر بل ويک@,

ãÏÉيقت وهذا والزجر@, التعّجب بعد تامّة bلة ذ@كر حينئذ اXناسب ٕاّن وأيضاً
ٕاّن@/ كلمة ã| اGمزة Ì»ك@

bيع ã| تسـتعمل بل معّيـنة@, بلغة Uصوصة غ� أ<صوات أÊºء أّن LO@>و
ومّلة@/ لسان ّ أيى أهل ويفهمها اللغات

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ويل@:

قال@: وٕاذا والَبلّيـة@/ الفضـيحة والويلة@: ,@ ØÌ¿ال حلول الَويل@: ـ ٣٦٦.٨ الع�
ٕاذا ف5ناً ويَّلُت وتقول@: َوي5ت@/ ع� وNـمع وا@@فضـيحتاه@, معـناه@: ا Ø̂ فٕا وا@@ويلتاه@,
شاغل@, كقولکشغل وائ5ً@, له وي5ً وتقول@: يتواي5ن@/ وYا الَويل@, ِذ@كر من له أ@كWَت
ٕا� يتحّول ذلک ٔ<ّن وا@@َويَلها@, قالت ٕاذا اXرأُة@, َولَولت وتقول@: ِفعل@/ اشتقاق غ� من

الصوت@/ حكاية

ٕاّ< بنائـه ع� يُسمع n اòـليل@: قال بلّية@/ به تKل Òْن ßX رaة كلمة و´@: ـ مقا
اXع�@/ متقاربة وهيى وَويب@, وَويل وَويه وَويس و´

وَويس التحّسـر@/ ع� يسـتعمل وقد قبح@, َويل :@ ّ أ<صمعيى قال ويل@: ـ مفر
هو اللغة ã| وي5ً أّن ُيرد n فٕانّه Øsجه ã| واٍد َوي5ً ٕاّن قال ومَن ترّحم@/ وو´ استصغار@/
وثبت النار من َمقّراً استحّق فقد فيه ذلک تعا� ا� قال مَن أراد ا Ø̂ وٕا Gذا@, موضوع

له@/ ذلک

/@ ãوَوي� وويلک ويله يقال@: عذاب@, كلمة ا Øu@أ ٕاّ< ,@ à́ َو مثل كلمة ويل@: ـ صحا
لزيد@, ووي5ً لزيد@, َويل وتقول@: ويلة@, فيقال اGاء علzا تدخل وقد َوي5ه@/ الندبة ã|و
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ويل ٢٤٤

أضفَت ٕاذا فأمّا ُتضـفه@, n ٕاذا هذا ا<بتداء@/ ع� والرفع الفعـل@, ٕاÊÈر ع� فالنصب
خ�@/ له يكن n رفعته لَو ٔ<@نّک النصب@, ٕاّ< فليس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ÍÈر ع� دعاء أو أ@كيد وقدح شديد ذّم ٕانشاء مقام ã| تستعمل الكلمة أّن
استعGFا@/ ã|أ<غلب هو وهذا ,@ ØÌ¾و

ا5G@كة@/ من القريبة الشديدة ]ع�البليّة والَويل
وا Ò�ِلَيْشـ ا7ِ@ ِعْنِد ِمن هذا@ َيقولوَن Øj م ßvبأيد الِكتاَب يكُتـبوَن ِللَّذيَن َفَويٌل

/@٧٩ . ٢ ـ َيْكِسُبون ا ØW م Ô ÒG وويٌل م ßvأيد َكَتَبْت ا@@ ØW م Ô ÒG @َفَويٌل َقليً+ ناً@ Ò Ò\ به@

/@١ . ١٠٤ ـ َزة Ò ÔX ٍة َز Ò ÔY لُكلِّ َويٌل

/@١٨ . ٢١ ـ َتِصفون ا ØW الَويُل وَلكُم

/@٧ . ٤٥ ـ oأث أّفاٍك ِلُكلِّ َويٌل

إ<نشاء@/ مقام ã| وه5@كة@, ع�بليّة تدّل وtديد وعيد كلمة فالويل
ã| التحقيق كتاب من ا�Çزء هذا كتابة ã| وجّل عّز ا� وفّقـنا ما آخر وهذا
وقد حرف@الياء, وفيه ,Ì¿ع الرابع ا�زء ويتلوه@بتوفيقه@وتأييده ,@hالقرآن@الكر @كلFت
ش ١٣٦٦ سنة يطابق وهذا ه@@, ١٤٠٨ سنة من ا¡رام Tّرم ¾Îر ã| ا�زء هذا Øk

اXوّفق@/ وهو فة@, ØÌ¿Xا قم ببلدة

www.attaweel.com



الفهارس

الكتاب ã| اXذكورة اXآخذ ـ@ ١
وموضوعاتمهّمة مباحث ـ@ ٢

www.attaweel.com



www.attaweel.com



٢٤٧ الكتاب هذا ã| عyا اXنقولة الكتب

الكتاب هذا ã| عyا الكتباXنقولة
م@/ ١٩٦٠ سنة ,@Í½م طبع ,@ للزÌ¿Uيى الب5غة أساس @= أسا@

ه@@/ ١٣٧٨ سنة ,@Í½م طبع ُدريد@, <بن إ<شتقاق
ه@@/ ١٣٣٢ سنة ,@Í½م طبع ُمنذر@, ãè>ٔ أ<صنام

م@/ ١٩٦٦ ,@Í½م طبع Vلّداً@, ١٥ ,@ ّ ل5ٔزهريى اللغة ã|ذيبxال
ه@@/ ١٣٤٤ دكن@, حيدرآباد طبع Vّلدات@, ٤ ُدريد@, <بن اللغة ã| ا�مهرة

ه@@/ ١٢٩٨ سنة ت�يز@, ـ ٕايران طبع ,@ ãÏÈللر الكافية ¾Ìح
ه@@/ ١٢٧٠ سنة ٕايران@, طبع ,@ للجوهريى اللغة صحاح @= صحا@
م@/ ١٩٧٨ سنة طهران طبع Vّلدان@, اللغات@, ã| ãTتطبي فرهنگ

ه@@/ ١٣٥٣ سنة القاهرة@, طبع ,@ ّ للعسكريى اللغويّة الفروق
ه@@/ ١٢٨٦ ٕايران@, طبع ,@ ّ الكفويى البقاء ãèأ كلّيّات @= @كليّا@

ه@@/ ١٣٧٦ ـ Vلّداً ١٥ ب�وت@, طبع منظور@, <بن العرب @لسان =@ لسا
ه@@/ ١٣١٣ ,@Í½م طبع ,@ للفيّوميى اللغة @مصباح = مصبا@

ه@@/ ١٣٢٤ ,@Í½م طبع القرآن@, غريب ã|للراغب @اXفردات = مفر@
ه@@/ ١٣٩٠ ,@Í½م طبع Vّلدات@, ٦ فارس@, <بن اللغة مقاييس @= مقا@

ٕايران@/ اُفست طبع للخليل@, Vّلدات@, ٨ الع�@,
أ<دب@/ كتب Wفأ@ك التأليف ã| مراجعنا وأمّا
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الكتاب هذا ã| مهّمة مطالب فهرس ٢٤٨

علمّية بعضمباحث
الكتاب هذا ã| فهرسمطالبمهّمة

الكلFت اXطالب
وتر / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والشفاعة ,@Fxوحقيق والَوتر الّشفع

وحقيقة ا�@, ع� وٕاط5قه والنور@, اXتعال@, ع�ا� وٕاط5قه الوجود@, حقيقة
وجد / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / التكوين
وجس / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اòارج ã| وجودهم واستق5ل ا5Xئكة
وجه / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وآثاره ا� مع�وجه حقيقة
وحد / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وأ<حد والواحد ا�@, ã| الوحدة حقيقة
وحش / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وحقيقته إ<نسان من الوحوش Ì¿ح
وحيى / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وأنواعه وموارده مع�الوحيى
ورث / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ورائها Dوف اXاّدة nعوا ã| وحقيقxا الوراثة
ورد / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / هان كالدِّ َوردًة فكانت ـ حقيقة
وري / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ضبحاً والعاديات ـ@ السلوك ã|مسòا اXراحل
وسط / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اXغرب ص5ة هيى الوسطي الص5ة
وسع / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وحقيقته الواسع Ëºٕا
وسوس / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Fxوحقيق والَوسواس الَوسوسة
وضع / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والقيامة ا�نّة nعا ã| ا ØWموضوعات تأويل
وطر / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Gا Ø ãkّالن وتزويج زوجته زيد ط5ق و{جريان / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / للسلوك اòمس واXراحل التقوي@, مراحل
وكل / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / التوكّل وحقيقة ا¡س�@, أ<Êºء من الوكيل
و� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وحقيقxا و�@, ÒXوا والو<ية Ø ãالو�
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